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Manevraların kritiği yapıldı 
Karışmazlık 

lı\ydın manevralarına iştirak eden motörlü kuvvetlerimizden bir parça 

Bugün mavi ve kırmızı 
taraf kuvvetleri bir 

geçid resmi yapacaklar 
Aydında Küçük Menderes'le Büyük Menderes arasında yapılan manevraların 

Jiddetli yağmura rağmen büyük muvaffakiyetle bittiğini ve Ku§adasma ihraç ya
!lan mavi tarafın kırmızılar tarafından mağllıb ve imha edildiğini dünkü sayımızda 
hildinniştik. Dün manevraların kritiği yapılmıştır. Bugün de gerek kırmızı kuvvet
ler gerek mavi kuvvetler büyük bir geçid resmi yapacaklardır. Bu geçid resmine 
'bütün motörlü kuvvetlerimiz ve tayyarelerimiz de iştirak edecektir. Civardan kah
l"anıan askerlerimizi ve motörlü kuvvetlerimizi görmek üzere birçok halk gelmiştir. 

Bakanlar meclisinde izahat veren 
lransız dı§ bakanı B. lvon Delbos 

Mısır da Trablus 
sınırına asker ~betke 

Ordumuz 
Falih Rılkı ATAY 

Trakyadan sonra Ege manev
l'aJa.rı da bitmiştir. Ordu, her iki 
~anevrayı safha safha yakından 
takib eden Başhuğ'un, bir hizmet~ 
en beklenecek en büyük mükafat 

0lan takdir ve hoşnudluğunu ka
~.~nınıştır. Bunun manası şudur ki 
turk ordusu, milli ve er.ternasyo
h~I her türlü şartlar içinde, kendi 
ıssesine düşen va:zif e ve mesuli

~~tleri başaracaktır. Bu, hem biz 
b~rkler, hem de harış--severler için 
ır ınüjde teşkil eder. 

Türk ordusu bir millet için ta
&a.\'Vur edilebilecek en koyu tali 
'karanlığı içinde, ve bir millete kar
!t tahmin edilebilecek en korkunç 
~l'vetler ittifakına rağmen, hür
rYet harbı yapmış ve kazanmış o-
an, çağımızın askerlik tarihine şe
tef l'eren bir müessesedir. Asrımı
tın eşsiz inkılabçı Şefi, hu ordu
lltı__n ve onu bağrından veren halk 
l'~gınlarmın başmdadır. Onun i
Çtndir ki hepimiz derin bir yenil
~e:zJik fer ahı içinde, kendi insani
lt~tinıizi inşa ediyoruz ve bütün 
l'.tıılletlerin barışlı bir nizama ka
~ş~~hırı için çalışan herkesle el-
ırlıgı ediyoruz. 

bij Neslimiz iki hakikati, onların 
l 'Yiik hakikatlere has olan acılık
~tn~ tadarak, öğrenmiştir: Başlı
lt" tnılli facia, hürriyetsizliğe mah
~\ltn edilmektir ve böyle bir zulüm 
~rşısında, bir millet, ancak, kendi 
~ dret kaynaklarına dayanabilir. 
b·a:zluınlara yardım etmek kaygısı 
ı/r Çok gönüllerden geçebilir: Fa
li at hiç kimse harb tehlikesini üze
ltt ne almaz ve mağlôb olanın bak-

llct, kendi rahatını tercih eder. 

l Öyle bir zamandayız ki sadece 
'tikıaıı · · .. d f k h' k erını mu a aa etme ve ıç 

) 
11\ıseye taarruz etmemek ve kati
;İı barışçı kalmak ahdında olan 
~ etler dahi, yarın bir teca
ha 2 harbına girişeceklermi~ gibi 
~hrianmağa mecburdurlar. Çün
al'tu arb tehlikesini doğuran ve ta
l'e 2 olupbitti!lerine meydan ve
l't~ hakiki aebeb, müdafaacı ve ba-

t olanlardaki harhetmemek ni-
( Sonu 1. üncü say fada) 

Istanbulda 
fırtına 

ve soğuk 

yığınağa başladı 
Londra, 14 (A.A.) - Britiş Ünited 

Pres'in İskenderiyeden aldığı bir ha. 
bere göre, Mısır kıtaatında Tarablus 
hududuna doğru mühim hareketler gö
rülmektedir. Son günlerde asker ve 
harb levazımı dolu birçok kamyon kol
ları Tarablus hududu istikametinde 
Dekbar köyünden geçmiştir. Bu koL 
lardan biri 140 kamyondan mürekkeb 

idi. 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Evelkl 
gece başlıyan karayel fırtınası bazı u.. 

fak tefek zararlara sebeb oldu. KömUr 
yüklil olan 300 tonluk Türkan vapuru 
Mudanyada karaya oturdu. Kandilli ö
nünde demirli bulunan bir yunan va
puru fırtına yüzünden demirini tan
yarak Kızkulesi açıklarına sürüklendi. 

ltalya boyuna asker gönderiyor 
Trablusa italyan takviye kıtaatınm 

silratle gönderilmesine devam ediliyor
Daha şimdiden Trablusta italyan ordu
sunun mevcudu, Mısır ve Tun.ıstaki 
kuvvetlerin mecmuunu hissedilir dere

cede aşmıştır. 

İstanbulda tam bir kış manzarası 

vardır. Soğuk ve yağmur devam etmek
tedir. Hararet 8 ile 12 derece arasına 

düşmektedir. 

&uJ.lJls] 
29 ilk teşrin Cumhuriyet 

bayramın~a yeni makinesinde 
28 büyük sayfa çıkıyor 

ULUS 

ULUS 

ULUS 

ULUS 

gündelik bütün fikir ve havadis ihti;:açl~ınızı t~t· 
mineden gazete olacaktır. Hadiselerı. daıma yerıı:
de tahkik edecek, size en doğru haberı en çabuk hır 
şekilde verecektir. 

hergün 12 sayfa çıkacak ve size hergün bir ~~gazi~ 
Sayfası, bir küçük hikaye, g'ünün en can~ı hadıselerı 
etrafında muhtelif makaleler vereccktır. Spor ha
reketleriyle yakından alakadar olacak, bütün mem
leket sporunun ve dünya SROr aleminin en sadık bir 
aynası olacaktır. 

zengin memleket röportajları verecektir. Birçok 
muharrirleri bu maksadla yurdun mühim bir kısmı
nı karış kanş dolaşmışlar ve güzel resimlerle süs
lenmiş enteresan bir röportaj silsilesi hazırlamış
lardır. 29 ilkteşrinden itibaren bu röportajları neşre 
başlıyoruz. 

da hergün göreceğiniz sütunlardan bazılarının isim
lerini sayıyoruz: Ankara: güzel başşehrimiz - Gü
nün içinden - Dış icmal - Hadiseler peşinden - Kom-
şu memleketlerde • Ankara röportajları - İstanbul 
röportajları - Gazete hutasaları - Sıhatimiz - Spor • 
Kamutay içinden - Dilimizi düzeltelim - . 

~ ~.........- tiliJlTlaJllMlTDIJJiJ'°"" 

Londra, 14 (A.A.) - Ademi müdahale komitesi, nagihani bir te
beddül müstesna olmak üzere, gönüllülerin geri çekilmesi meselesi 
hakkında müzakeratta bulunmak üzere cumartesi sabahı topkııtıya ça
ğırılacaktır. 

Röyter bildiriyor: Fransa ile İngiltere delegelerinin karışmazlık ko
mitesinde cumartesi günü yapacakları beyanat bütün devletler müsta-
celen işbirliğine davet edecek ve fakat gönüllüler meselesinin süratle 
halledilmesi~e ~ra~sa ile lngilterenin hayati bir ehemiyet verdikleri 
hususunda hıçbır ştiphe bırakmıyacaktır. 

Görüşmelerin devamı için bir 
had tayin edilmiyecektir. Bununla 
beraber bu yeni gayret de akim 
kalacak olursa bugünkü vaziyetin 
devam edemiyeceği hususunda 
Fransa ile lngilterenin anlaşmış 
bulundukları kaydedilecektir. 

Bir anlaşma elde edilir edilmez gö
nüllülerin geri alınmasına nezaret etmek 
üzere İspanyaya bir komisyon gönderi
leceği ihsas edilmektedir. 

I ngiliz • lransız görii§melerinin 
ilk safhası 

Karışmazlık komitesinin cumartesi 
günü toplantıya çağrılmasını, iyi malfi_ 
mat almakta olan ingiliz mahfili,fransız 
- ingiliz görüşmelerinin ilk safhası ola- j 
rak göstermektedir. 

Lord Plimutun karışmazlık komi
tesinin celsesini açarken görüşmelere 

taallül mahiyeti vermenin mahzurların
dan bahsedeceği muhtemel görülmekte
dir. 

Hu suretle ittihaz edilmiş olan ka
rar usul meselesinde Romayı tatmin 
etmektedir. 

Bu sayede Romanın ve hatta Mosko
vanın iş birliğinde bulunacağx umul
maktadır. 

UzlQ§ma te§ebbüırü akim kalırsa .• 
Fransa ve İngiltere tarafından alx

nabilecek olan te<lbirler, bu son uz
laşma tedbirlerinin akamete uğraması 

takdirinde Paris ve Londra arasında 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

İhracatçılara 
kolaylık 

Milli bankalar 
tacirlere kredili 

avans verecekler 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Burada 

haber alındığına göre bu ihracat mevsi
mi sırasında türk mallarının ihracım 

kolaylaştırmak için hükümetçe bir ka
rar verilmiştir. Bu karara göre Alman
yaya yapılacak ihracat için milli ban
kalarımız ihracat tacirlerine garantili 
krediler açacaktır. Açılacak garantili 
kredinin mikdrı 14 milyon türk lirası
dır. Mallarının bir kısmını henüz elle
rinden çıkaramıyan müstahsiller bu sa-

yede piyasayı emniyetle takib edebile

ceklerdir. Bu mallar için Ziraat, tı, 

Türk ticaret ve Osmanlı bankaları ara

larında bir anlaşma y1pacaklardır. Bu 

haber ihracat tacirleri arasında çok iyi 

karşılanmıştır. Banka muamelesi mahi

yetinde olan bu itte tacirlerimizin gö

receği kolayhklar piyasada umumi mu

amelelerin genişlemesine yarıyacaktır. 

Yeni beş liralıklar bugün 
tedavüle çıkarılıyor 

Yeni harflerle basılan yeni Ge§ liralıklar bugün memleketin her tarafında te:!a
vüle çıkarılacaktır. Merkez Bankası birçok yerlere paketlerle yeni beş liralıklan

mızı göndermiştir. Yukardaki reıimdtı beş liralıkların üst ve aJt cihetlerini görii
yorıunuz. 



-=== "Z 

K.ritık ve otokritık 

ispanya çıbanı 
Deımeli mi depnemeli mi? Ç!· 

ban bilininiz, ufak da olsa tehlı· 
keli bir teYdir. ispanya çıbanı ise, 
ihtiyar Avnıpanm sırtında çıkmıt 
tehilkeli bir "tirpençe'' dir. 

Şimdiye kadar takib edilen te
daTi tarzı. buna fitiller .ok.arak it
letmek makaadım güdmekte idi. 
Cerrah elinde Jıetter hazır belde
diii b.Jde, doktor, çıbanm keneli 
kendine delineceiini umarak, çap
razlama iki bıçak darbesine müte· 
macliyen mani oluyordu. 

' 

Son sıhat raponma göre: 
lngiltere ve F ranaa, yabancı 

3önüllülerin geri çajrılmumı is
tediler. 

İtalya iae, etki ıCSriifünde israr 
ederek Franco'ya mubariblik bak· ' .. 
kmm tanıDIDA.lı lüza•munu &ıe aur· 
clü. Ve bu iti Frama ve lngiltere 
ile bq bap vererek göriifemiye
ceğini, müzakereye A~~n 
da brqtmlması icab ettilini bil· 
dirdi. 

Bu cevab üzerine, Frama ile 
1..,.nya arumdaki hududun belki 
derhal açılmaamı bekleyenler var· 
dır. Halbuki bu hudud, fil pler· 
de açılmıyacaktır. Bundan önce, 
ltalyanm aamimi olarak bir nok
tai nazar mı müdafaa eylediği yok· 
• aadece zaman mı kazanmak ia
tedili te.bit edilmelidir. 

Öyle anlqılıyor ki, ltalya, la-
· panya itini Fransa ve İngiltere i
le konuımak istemeyince (Yani J. 
tal ya, lngihere ve F ram& tarafına 
ıeçmeğe razı olmaymca) "ademi 
müdahale komitMi", aon defa ol
mak üzere bir içtimaa davet edile
cek ve bu içtimada denilecektir 
ki: 

1 - Valence, kendi tarafında
ki gönüllüleri ıeri ıöndermeie ra
zıdır. 

2 - İtalya ve Almanya kendi 
,önüllülerini ıeri çağıraoklar mı
dır? 

Bu sarih sual kartnmda da, ltal
ya, Mili cevabı vermekte devam e· 

10 milyon z~ytin ağacı I 
aşılanacak 

İzmir, (Huıus!) - Villyetin muh
telif yerlerinde milyonlarca yabani zey. 
tin apcı nrdır. Bu ataçlardan qılan
mak ıuretiyle gayet nefia zeytin mah
aulü almak mümkündür. Bu aayede zey
tin istihsalitımızda mühim bir geniJle
me olacaktır. 

VilAyetçe evveli umum! yollar ke
narlarından betlamak suretiyle Yillye
tin her tanf ndald zeytin delicelerinin 
qılanmaaına karar verilmittir. 

işe, evveli Urla kazasından başlana· 
cak vt' bu kaza dahilinde bulunan zey
tin deliceleri tmnamen qılanacaktn . 
Urlaya bu it için para g8nderilmiftir. 
Aşı ustaları bugünlerde giderek işe baş
lıyacaklardır. Urla kazasmdaki tecrü~
lerden sonra SJra ile diğer kazalarda •· 
tıya devam olunacaktır. Viliyet dahi· 
linde aşılanacak yabani zeytin ağaçları, 
nm miktarı on milyon tahmin ediliyor. 

TıVyada 64 yeni mekteb ~ 
Edime, 14 (Aı.A.) - Cudımiyet 

bayramında Trakyada 64 mebeb aç .. 
caktır. Huırbldann IOlla erdirilmai 
için hararetle çallflhmktadır. 

H A V A İ 

Hava kapalı geçti 
Dün Anküada bava kapalı geçmit

tir. Gecenin en diiflk nı11 12 ve en,&.. 
sek ıaı da g6lgede 16, gilnefte ve açık· 
ta 39 derecedir. Yurdun Trakya, Koca
eli, Orıa Amıclola. ve Karadeıüs kıyı.. 
bm yaAJr diler ımntaıraıan lı:apah· 
dll'. 24 sut içindeki yağlflar ,OOur : 
MuiJada 91, Buruda 38, Duraunbey, 
İepartada 37, Balrknirde 36, Aklmar· 
da 35. lıfaniuda 34, Bodrumda 33, İ> 
mirdeıt. Boluda 26, Yalanda 25, ta. 
tanbulda 23, Çanalııblecle 19, .e eliler 
yerlerde lee metre munbbama 1 • 15 
kilogram su bırakacak kadar yağmur 

düsmüttilr. Yurdun en dütük .. SJ Van.. 
da 5 ve en yiikeek -ı da Diyarbekir. 
de 28 derecedir. 

derse, "ademi müdahale" nin ifla
sı re1111en tescil edilecek ve "ade
mi müdpale komitesi" kendi ken
dini feahedeceklir. 

ltalyanm e.ld cevabı ıudur: 
1 - Gönüllüler itinden önce, 

Franco'nun mubariblik hakkım ta-
myınız. 

2 - Gönüllüleri geri yollamak 
bize değil Franco'ya aid bir ittir. 

lngiltere ile F ransanın böyle 
mütemadiyen müsamaha gösterir 
gibi davranmalan, bir aciz eseri 
değildir. Bilakis, kuvvete ve tem
kine delalet eder. 

Bu iki devlet, jüridik bakım
dan, timdiye kadar bütün karşılq
malarda ıalib gelmişlerdir. De
molauilerin manevra yapıtlan a
iırdır. Çünkü emir ve karar tek 
afızdan deiil milletin kafasından 
ve iradeıinden çıkar. Fakat, de
mokraailer her hangi bir kararı 
verdiler mi, artık ne tarih ne de 
millet bumruncla meaul olabilir
ler. 

ispanya itinde de, aynı tarzda 
hareket ediyorlar. Daha dün aağ 
taraf Fransuı ispanya hududun
da, mühimmat geçmesin diye, fa
tizm namma nöbetçilik ediyordu. 
Bugün, Balearea'lar itgal edildik
ten ve kartı-kıyı Franaası ile olan 
muvuale tehlikeye girince, "hu
dudu açarız" diye ihtarda bulunu
yorlar. 

ispanya isi, kanaatimizce '°" 
nuna gelmiftir. İngiltere ile Fran
aa, ya tam bir a..femi müda
haleyi temin eyliyecekler ya -
bud kendi taraflarmdan yapılınca 
müdahalenin ne kadar müeMir o
labileceğini isbat edeceklerdir. 

Bu iki büyük demokrasi bir bü
yük meydan harbım çoktan kazan
mıt bulunuyorlar ki, bu da, "hak" 
lu müdafaa ettiklerine herkes, ar
tık kani bulunmaktadır. 

Burhan BELGE 

Sağlık Bakanlığında 

doktorlar için bir kurs 

açılıyor 

Saflık ve llOSJal yardım bakanlığı, 

hıfzıssıhha mektebinde bakanlığa bağlı 

daire ve müesseselerde çallfllll doktor. 

lar için açtığı ikinc:i kurs, bugün saat 

10 da tlSrenle açılacaktır. Törende! B. 

Refik s,ydam, bakanlık erkinı ve da.. 

vetliler bulunacaktır. İkinci kursa 20 

kadar doktorumuz ittirik edecektir. 

Entemasyo:qal hukuk 
nazariyeleri 

Strubarg bu.tuk l•JdJltesi pro
lndrleriadea Robert Redalob'ua 
yudlğı bir e•ri, FnDA eastitüsii 
azur Ye eateraayoml bu.tak ens. 
titW iklaci reisi Alej•adro Alva. 
reg, "Ba6'Jakii eaterııuyooal bu
hıha bliyü prensipleri,, ~ıklı 
bir bqaamme ne ala.darluw ta. 
ıutmdtatbr. 

Ba beyaamme, eaternuyonal 
diplomatik &le.ademi tarafından da 
tan"b edilıııif olduğum g8re, za
meaımnd•, dnletler araszadaki hu
.bı.l:I ma ... betlerin IJUll tamim e. 
dilmesi 1'nm geldiğim ~ire11111i~ 
balııaayonu: 

"EntıemMyonal bir camia mev
cudur: Devletlerin miltebbil tabi
iyeti, aralarmdaki milnaaebetlerin 
euamı tefkil eder ve bunal menfa
ate üat6n olan umumi menfaate vü. 
cud verir. PoJitb entemuyonal 
hukuk prensiplerine daima riayet 
etmelidir .... Devletin bir takım hu
Ruku vardır: "Devlet, hakimiyet 
ve enternasyonal hükmi phliyet sa• 
hibidr. Hiç bir topra~ muslihane 

ULUS 

Ziraat l1 ekti.Jeti 
erkanı Boluda 

Bolu, 14 (A.A.) - Ziraat vekaleti 
müsteşarı B. Naki, Ziraat vekaleti ba' 
müfettiti B. Bekir, orman genel direk
törü B. Fahri ve Manisa saylavı B. Ya
pr ile birlikte Ankaradan otomobille 
buraya geldiler. 

Bu yıl Boluda açılan orman mekte
bine Bolunun orta mekteb mezunları
nın nehari olarak kabulünü müsteşarın 
vadetmesi halkı sevindirdi. Yarın or
man mektebi binasını ve kereste fab
rikasını belediye ve hükümeti ziyaret l 
ettikten sonra A~a döneceklerdir. 

Polis Enstitüsünde 
Cumhuriyet bayramında açılma tö

reni yapılacak olan polia enstitüsüne. 
emniyet teşk ilatı kadrosundan seçilen 
komiser ve polis memurları bugün ta
mamen mektebe gelmi, bulunacaklar ve 
bugünden itibaren iqe edileceklerdır. 

Enstitüde denlere ikinci te,rinın ilk 
günü batlanması karariatmıştır. 

Sabıkalı bir hırsız 
çocuk 

lsmir, (Hususi) - Salhane tramvay 
caddesinde küçük yafta bir hınız bir e
vi soyarken yakalanmıttır. Davi adın
dald bu çocuk •imdiye kadar on bir de
fa hırsızlık suçu ile yakalanmıft fakat 
yqının küçüklüğünden dolayı ceaz gör
memittir. 

' Adana'nm bir aylık 
ekonomik dununu 

Adana, (Husuıt) - Eylill ayı için. 
de şehrimizin ekonomik durumunu gös
terir ticaret odası raporu netredilmit
tir. Rapora göre, ton ay içindeki ibra.. 
cat fazlası 1.687.755 lirahktır. 

Bu ay içinde yapılan belli batlı ih
racat maddeleri şunlardır: 

500729 liralık pamuk, 8638 liralık ıa. 
karta pamuk, 23387 liralık pamuk çiği
di, 9803 liralık çiğid küsbesi, 63038 li
ralık çiğit yağı, 502 liralık arpa, 648 li
ralık y_µlaf, 18807 liralık un, 44715 li
ralık auaam, 166285 liralık iplik, 228565 
liralık bez, 3625 liralık yün, 11443 lira
lık bağırsak, 14927 liralık ufak ihracat, 
56743 liralık ithalattan ihracat. 

lthalitı da ıu maddeler tefkil et
mektedir: Ziraat Aletleri, bensin, çimen
to, gazyağı, hurdavat. kahve, bnniçe, 
kösele, yerli menaucat, ecnebi menau
cat, makina parçası, makina yağı, te· 
ker. -

Mardinde parke cadde 
Mardin, (Hususi) - Kuyumcular 

çarşıamdan Palas oteline kadar uzanan 
ana cadde parke ile dlSşenmektedir. Cad
denin diğer kısımları da parke ile dc"Ste· 
necektir. 

bir tarzdan l>a§kasiyle temellük e
dilemez. Devletler hukuk bakımuı. 
dan etittirler. Denizi, umuırtf IU 

yollarmı, havayı mu,ıerek surette 
kullanırlar. Hiç biri hakim ve ta. 
raf olamu. • metru miidaf aa vazi
yeti .müstesna • kendi kendine hü
küm veremiyeceği gibi rızasını al
madıkça da batka bir milletin iç ve 
dıt itlerine, hele kuvvetle müdabalt 
edemez._ Devletlerin biribirine ve 
enternasyonal camiaya kartı vazife
leri nrdır: Kendi topraklarlnda ni. 
zamı korumak, bapalarının huku.. 
kuna riayet etmek, harbten kaçm
mağa çalışmak, milletlerin mad~t 
ve manevi terakkisinde el birliği et. 
mek gibi ... Bir diğerine bakau: ola· 
rak zarar veren devlet bu zararı taZ

mine borçludur. Zararın bakaız o
larak ika edildiğini tayin meselesi 
entemaayonal adalete aiddiT •. .'' 

Mi11eter arasında hüküm sürme
si lazım gelen hukuk prensipleri 
İffe bunlardır. 

imdi, bilyoruz ld dllayanın ba

flnd• Jc.avak yelleri esmelctedir. Bu 
balde onua ahi ve auıatıkı diale
miyecek lcadar genç, yabııd bunları 

ııautacak kadaz ihtiyar olduğum 

15- 10- 1937 

Kliring vaziyetimiı 
Kliring hesabları bakiyeleri rJB 

kredili mübagaala1a ait taahhüdler 
394·

ı.76'·
ı.ııs.ıOO 

Kliring hesabları bakiyeleri ve kre
dili mtibayaalara aid teahhüdler hak
kında iktisad vekaletinden aşağıdaki 

malfımat alınmıştır: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasından alınan beaab hüllaalarına gÖ
re 9-10-1937 tarihindeki kliring hesab
ları bakiyeleri ve kredili mübayaata a
id teahhüdler yekiinları : 

CETVEL 1 

TIJrkiye Cumhuriyet lıerkn Baa
kasındalri blokajlar : 

Memleket 'Miktar T. L. 

Avusturya 2.679.500 

Belçika 185.800 

Bulgaristan 5.600 
Çekoalovakya 3.041.400 
Eatonya 6.800 
Finlandiya 1.005.300 
Fransa 4'095.200 
Holanda 1.179.600 
İngiltere 8.481.800 

ispanya 
laveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Yugoalavya 
Yunanietan 

Yek On 

C E T V E L 

2.ıısJOO 
ıs.900 

1sı.6fll -z.01111' -.-
~ 
29.745Jlll 

il ubtelil memlelcetleria 111ett.d 
baakalarındaki bloka/l•t 

Reichsbank - Berliıldeki 
blokaj ~kılnu 

A Hesabı T. L 13.010.000 
B Hesabı T. L 6.898.400 
C Heaaıbı T. L 3.411.100 _..1..ııl 

23.319.500 AJmall~ 
umuınlblO 

yekOOO 

CETVEL 3 
Muhtelif memleketlerden kredili olarak y•pılmıı olan mübayaata aid ,_bbf41" 

yekılnları 

Memleketler Remıi daireler Hususi pbıalar 

Almanya 

Avusturya 
Belçika 
Çekoalovakya 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 

lapan ya 
İsveç 
İsviçre 

İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 

22.343.990 
T. L. 

57.886 

613.730 

181 
7.871 

89.387 
190.098 
20.102 

1.598.720 
58.071 

699 
803.459 

56.299 
21.855 

3.077 

12.380.499 

T. L. 

374.556. 
32.820 

569.725 
21.640 
36.659 

230.327 
68.887 

318.667 
42.185 

295.742 
303.692 
316.193 
169.553 

63.334 
21.613 
41.667 
56.564 

Y e k O n 3.521.435 2.963.824 

1 - Sipariti mukaveleye bağlanmıı ol- 2 - Almanyaya aid yukardaki ye~ 
duğu halde henilz memlekete idbal edil- dahil bulunan altı aya kadar .,.,,.-
memlt olan malların bedelleri yukarı· mübayaat : 
daki yekOnlarda dahil değildir. 

Remıt daireler Hususi phmlar Yeauaa 

2.066.229 T . L 5.963.807 T. L 8.030.036 

Bakiye daha usun veya baf1aa vadeli 13 - Almanyedan gayri diler a::; 
ıniibayaata aid teahhüdler yekOnunu i- lretlere aid yukarıdaki umumi ~-et J 
fde eder. dahil altı aya kadar vadeli mil.,.,--

Remıt direler Huıuıt pbular Yekan 

449. 727 T. L. 

de/ilet eder. Ancak, ağduyu sahi· 
bi olup da profesör Alejandro Al
varsin nazariyelerial - eaterm .. 
yonal diplomatik dademi ile bir. 
likde • tasvib etmemek nasıl kabil 
olurl Cihan, biraz daha karışıp bi
raz daha yorulduktan sonra ana 
prensiplere elbette dönecelctir. Yal
nız hangimiz göreceğizl Onu bil
mem. - N. B. 

ldanbulda latbol ajanlığı 

lataabul falabolcul.rmm ri-vayeti

ne söre en büyük aporcu - yani fat
holca • kalabalığı bu tebirdedir. F •· 
kat Zeki Rızanm iatifaamdan beri ı .. 
tanbula bir futbol ajanı bulunama• 
llllfbr. Halbuki lik maçlan da ba haf
ta • olamazsa gelecek hafta • batlaJa
caktır. 

Ah latanbull 

Bir tarihçi tarih oldu! 

"Bir tarihçi tarih oldu!'' l\mnet 
Refik haldcrnclımki yazuma bir arim

dq ba hetlıiı koymuttur; "Tarihçi 
Aım.et Refik tarihe kanıtı'' ela diye
bilircli. Biz böyle yazıyor, böyle konu
tuıoruz. Fikirci.. ziyade tekle ebe.. 
mİJet YerdijİIDİzdea midir ba 7 

Muğla'da büyük iki 
köprü yapılacak 

Muğla, 14 - tti viliyeti biri~ 
ne bağı.mü hll8U9UDda büyük bit ., 
miyeti olan Muğla • Denizli yolo ... 
rlndeki büyük Akçay köprUaUDÜ8 ~ 
yıl yapılmaaı tekerrür etmiftir. ;;ij 
rllnün yapılmam mUnakauya lr.D 8' 
iizeredir. Muğla - Köyceğiz yolu 6' 
rindeld büyük Namnam köprii.uıaOll biP 
yapılmakta olan qakları UmileO ..,
mittir. Döteme kısmının JralıpJatl at' 
nrlenmaktacbr. Bu köprU bir JraÇ 1" 
kadar bitecek ve gidip gelmeye ~ 
caktır. 

Eıe tütün enatitüsil ., 
!zaıir, (Hususi) - Şehrianisd;.. t

nılacak Ege tütü.n enatitüaii b\I titr 
çincle çalıfmağa batlıyacaktır. Sil' ; 
de tütün cinalerinin ıslahına çal~.ıt 
ve elde edilen cim tohumlar ınU•_...
lere dağıtılacaktır. 



lCMAL 1 

...... Batftk3inie • ......,. ~ ..,...._ ................ , ...... 
.....,. .... Wlindiii .-. - ... .. ..... ..,, ............. ... 

• Malimdm ki bu muahede 1927 ... 
• on ew için innelaNIMf " bu 

miiddeti bitecekti. itte Sıoyaclino.. 
... muka..ae,i tecclW etmiftir. o.. 

...... ltalya ile iımelenan mub•ele-
_,. Yqoela.ya dq politilnısmm 

Wr ---- takih edeceiiai iddia 
~ ... ,. .... bu ima ...,fi,eti mibkit ................. -. 

•• .. DYit ...... lalldimetinin 
eti üzerine, Pariaten ~ seçi-
• lnaitiz sazeteleriain 7Uclııldarma ... daYet,,..,..... ......... 

Macar. v..-.. mi•eehetleri 
da malUmat abmk ip. ,..... 

FilhMib Macaristamn Yaso-Ja.ya 
~ m11eleli, IOll - sn 

orta A..,..,...... en ...... etli bir 
........ halini ahmtbr· v..-. ..... 
'llllliini"iD de ,. ............. miinue-

• Macar Iİlih ...... tmm tamD-
ft ~ ....... etnıfmda 

f'IPl_ıUtı...... Ancak dilıılrat edileoek 
..-. w ............ miataldl Wr 

,...!lıa ... politikau ,o1mar. Belki ldlçük 
,...111111 Macaristana -.. takla ettiii 
.... tillll llüia ............. 
.. palitikamn da sisli kapalı bir ... 
,....__ KiPik atam ... ........ 

• .. .. ....,. ...... oldalmm 
ı;.-............ illa etmit ...... ,.. 

l-Macar .............. ...... 

1-...,. .......... rla,et. 
a - Macaıiıtan tanfm .... da ha-

A. Ş. ESMER 

toyadinoviç 
~.ndraya gitti 
~ 14 (A.A.) - B. Stoyadino
.. akpm Pariaten hareket etmit 

llbala Londraya p1miftir. Yap 
lıapbnı iMuyonda B. Bdea 

~IQdıııa karfrlamruttu'. llaYM mub&. 
B. Stıoyadlnoriç'ln Londrada 
möddetıçe B. Bden'le ktlçtlk 

a!~ltlıa llKUi9tanm yalrml•..-1•n 
heldrmda ,arllpcelderi biJdir.. 

~IMll.. KlçClk antant devletlerinin, 
ii:.'!ıııan.l'YhlmLondradakiibmetinebL 

111; elMıaaiyet atfetmekte oldalrlan 

1 • DIŞ HABERLER 
Çin ve Japon hava 
kuvvetleri faaliyette 
Şanghayda sükOn var 

Japonlar zehirli gaz kullanıyorlar 
Londra, 14 (H~I) - Nanlrin' den bildiriliyor: japonlar aon uira

dıldan IDUY&ffaldyebizlikten eoma hiçbir taarruzda bulunmamıtlar· 
dır. Bundan da, japonlann tabiye kıtalan bekledikleri anılmaktadır. 

Japon tayyareleri .Utematik bir 
tekilde Şapei maballeeini bom
bardıman etmiflenlir. Alkerl za
rar yoktur. Cebbe ıeriıindeki köy
lercle de birkaç tim ölmüftiir. 
Bombalardan birisi Şapei mahal· 
leainde yebanc.ı imti}'Ub bölıe
cle bir tramvaym üzerine düt
IDÜf, 10 kitinin ötme.ine Ye 100 
kitinin yaralanmuma aebeb ol
lllUflur. 

Japon tayyareleri Kanton civarmda 
da fuliyettıe bulunarak 23 iıtuyonu 
bombardıman etmi9ler ve bu hattı çin.. 
liler tarafmclan bir mllddet lrulluula
mıyac:ak bir hale aethmiılerdir. 

JtlpOll ınallanna 6o7lıol 
Ameribll itçi feder•yonu Denvr • 

de topıuwak japon mallarına boykot 
yapmıya ittifakla karar venni9tir • 

Kanada iM 9 4eoleı lıonl.,.... 
Kanada htılrUmeti g devlet ~e· 

deaini iımallyan devletler konferuıu.. 
na lftidlr edecelini re1men bildir-
miftir. 

Çin llQ7arelerinin laali78fİ 
Çin ta:nveleri de ilk defa olarü 

ltmıton tıserinde uçmUf ve uker çıka
ran Japon nakliye gemilerini bombar. 
dmwı etmlflerdlr. Bunlar japon kam
yonlariyle mUhimmat depolarına da 
bomba atmlflardır. Tiea Çinde de fa. 
a1iyette bulunan çin tayyareleri muh
telif askeri noktalan bombalamıtlardır. 

Nanlıintle ltava 6om6ar4unanlan-
nın 6il4ngosa 

lwtatiıtite auaftla aptoı ft eylOl 
aylarmda haft bombardananlan netL 
ceeinde 40 kiti 8lm0t Ye 312 kiti alır 
yaralamnıttır. 687 kiti de hafif yaralı
dır. 

Japonl.ar selıirli wa lıallanı70fi• 
Nanlrkıden reamen bildirildiline p 

re, japonlarm sebirli ıu lrullancbkla. 
rma dair muhtelif vaka1ar telbit olun
muıtur. Nanldn lruıUıaç hutaııeli bit 
operat6rtl Ettin.cer ile Milletler cemL 
yed ııhat deleaeel Dr. Bocie tarafın
dan lmuJamn rapor da bu huuau ..,. 
bit etmektedir. 

Saei7aan e7'11efinin merlıai 
1ıimin elintle1 

Japonlar Sueiyuaıı eyal«inlıı mer
lresi olan Xueiıu'yu itp1 ettiklerini. 
çiııliler de burumı geri aldıklarmı bil• 
dlrmelrtedirler. Japon lrıtalan Pekin • 
Hankov demiryolu boyunca ileri bare
lretbae denm 'tmelrtedir. 

HA.TAY SEÇiMi 

Milletler Cemiyeti 
komisyonu yola çıktı 

Cenevre, 14 (A.A.) - Hatay lnti
habatmı bMırlmnaya .. bu intihabata 
nesaret etmeye memur Milletler Cemi. 
Jeti .._.,onu bu akpD Cenevreden 
hareket etmlftılr. JtomlayoD SO tefrini· 
enelde Antakylıda buluaıcak ve derhal 
btatlılr itlerine bqlryacalrtır. 

Filistin'de bir trene 
suikasd yapıldı 

Xuclils, 14 (A.A.) - Hayfaclan Llt.. 
..na ptmelrte olan bir tren Y6fuun 
otu kilometre kadar fimali prMaiain
cle blr sula.de utrumftır. Tem tmı 
ıeçerkea. raylum altına kazılan bir ıa.. 
fmı patlamıf ve tıç yolcu 81mUfttir. in.. 
fillktuı IODft trenin llseriııe dlfek • 
tıetl açılmıttır. 

Şanghay'daki en
ternasyonal bölgede 
Çin tayyarelerine karşı 
harekete geçmeğe ha
zırlanan japon hava 
müdafaa toplan. 

Bir Amerıkan 
lktısadcısı 
Balkanlarda 

Sofya, 14 (A.A.) - Bulgar ajansı 
bildiriyor: Enternaqonal ticaret oda. 
11 reisi bilyUk emerikan ilrti•dc•ı B. 
Thoma Wauon, diln Sofyaya gelınift 
lrıraJ tarafmdan kabul edilmi9 ve bul
ıu ekonomi Alemine menlUb birçok 
,ahliyetler ile ıarllflDelerde bulunm\lf" 
tur. B. Watson, bugOn de blfbabn B. 
Xöseivanov ile ticaret ve maliye bakan. 
ları tarafmdan kabul edilecektir. 

Guetelerin ıuallerine cevaben, B. 
Tbomu Watson. Balkan memleketleri 
aruındalri ticaret mUııasebetHrinin in.. 
kitafmdan emin bulundufunu bildi,._ 
mit. bulpr • yugoalav doıtluk mtına. 
sebetlerinl kaydeylemif ve nihayet, 
Balkan memleketleri arı1mdaki ekono.. 
mik ftbirliğinin Avrupa sulhu için mu.. 
hlnı br umur teıkl eylemekte oldutu
nu tebarb ettirmiftir• 

B. Thomaı Watson. bu alqam BUk. 
!'efe hareket edecektir. 

1 KOCOK DIŞ H~BERLER ] 

X Euea ( A)maap) - Nordıtem 
madeninde grim patJam111 yilrinden 7 
kiti ölmut, 2 kiti hafif aurette yaralan. 

Dllftlr. 
X Bilmıt - BilyUk maııevraJar ao

na ermiftlr. Çıkardan bir tebliğde, ah· 
nan neticelerin iyiliiinden babsolunmak. 
tadır. 

X LiDoa - Fon Blomberg tatili 
ıeçirmelı: tısere burada bulunmaktadır. 

X Roma - MDtoolu fqiat aleybtar
lannm muhakeftleli nelld ıece bitmif
tir. Bunlardan beti 10 sene •in' hiZtnet
lere mtbkOm tdilmif. beti de beraet et
miftir. 

X Hnr (F,...) - Bir franaıa va. 
puriyle bir Letonya vapuru ÇU'plflrq
lardır. Letonya vapurunda bUyillr bir 
raluıe açı1mıttrr. 

X Tolı,o - Muhtelif mm! phaiyet
ler toplanarak lromUnbm aleyhindeki 
Japon • alman. anlıl"'""'m inldpfı tm
lrlnlarmr ,&elen geçlrmiflerdir. 

x v-.... - Enternuyonal çelik 
n ray kartellerinin idare meclisleri bu.. 
rada toplamruflardır. GarUpıeler sisli 
tutulmaktadır. 

Belçika'nnı tarafsızlığı 

-
ltalya da Alman 

beyanabna 
iştirak edecek mi 

Roma, 14 (A.A.) - Siyul mahfil
ler, İtalyanın, Belçibnm bitaraflıp hak
kındaki alman beyanatma iftirak edece
ğine kani bulunmaktadır. 

Belplta patlamentomntla 
Briibel, 14 (A.A.) - Almıuıya be

natı hakkmda mebuaan meclisi taH 
encümeninde yapmıf oldup beyanatı 

dinlenilen dıt bakan bu beyanatın tek 
tarafh olduğunu ve Belçika için ekono. 
mik balamdan 18milrgeler, politika ve 
askerlik noktai nuar18rmdan hiç bir 
mukabil teahhtıdil mutazammın bulun
madığını aöylemiftir. 

Alman psetelerine •öre 
Berlin, 14 (A.A.) - Almanya ite 

Belçika arumda notalar teatiaini mev. 
suu bahseden Nuyonal - Saytung Fon 
Euen gazeteli diyor ki: 

.. Bis, kin 1-}'lmıflanna, unutulan 
IÖzlerle delilo fakat filiyat ile cevab ve-
riyorus.,, 

Deutldıe Allgemeine Zeitunı diyor 
Jr:i: 

.. A1mıuı hUkUmetlnln sulh elerine o
lan bu yardmır. B. Runeltin yanhf fi. 
kirleri ile ıaze çarpan bir teat tepl1 
eylemektedir ... 

Dıı ifler lıomiqonllll'lllUI 
toplcmfllan 

Briikael. 14 ( A.A.) - Senato w par
lamento dıt itler komiayonlan buglln 
mUtterek bir toplantı yaparak cbt baka. 
nmm ;Belçika - Almanya deJdaruyonu 
baklandaki izahatım dinlemiflerdir. 

Dıı bakan, Belçikanm iatikWine ri
ayet olunmuı için ilerde de mUaellah 
olmuı 1lzmı gelcliiini a6ylemif ve me
bman ve lyan iatiAhlarma 8nUmflsdeld 
hafta cevab vereceibü bildirmlftir. 

Dıt bakanı, a1mtn cleldaruyonunun 
24 niAn tarib1i franaıs • ingiHs delrla
ruyoııuna mtlpbilı bulundutunu Dan 
etmlftlr. 

B. Çemberlagn 'in 
geni bir nutku 

Londra, 14 (A.A.) - Bqbtkan Çem
berlayn bucUn llançeater'de 16ylediil 
bir nutukta demiıtir iri: 

"-Bize makyaveWiia de O.tünde 
bir lrurDUhk atfediliyor. Halbuki, bi
zim dlf polltibm•an eau noktall kom. 
tulanımsla lu1h içinde ~•!Mir ve bi
tUıı cUçlUklerin barba mllracut edil
mebbin sulhçu c6rilfmelerle balletıdil
meai huauaunda nilfUJUIDUU k11llanD!IJJrı.. 
tır ... 

Çemberlayn lapuıya •e unlr prk 
meselelerinden bahaederek f(Syle töyJ.e. 
mitdr: 

••-Milletler arumda1d idallıdmsk.. 
pı sebeblerini ortadaıi kaldlİ'lmll: isin 
sahur edecek her tUrlil fınatr aramakta 
devam edeceğiz. Bizim samimt arzumus, 
inunlar için bu kadar acı ve sefaletler 
doğuran ve doğurmakta olan lıpanya ve 
mak prk ihtiliflamu bir an evel hal
letmektir. 

Çemberlayn ıunu da ilive etmittfr: 
.. _ Eğer biz. liWılanmaya çalıpyor-

aak • iri bunu ıeceli ıündtıslU yapıyo
ruz • herbanci bir memlekete 1aarp fe
na fikirler bealedllfmis için yapmıyorus. 
Tecarize uiraruk muide yaptığımıs 
gibi kendimizi müdafaa etmeainl bilece
ğiz. Fakat, kin bailamtlr bidm milled
mizin tfanndan delildir.,. 
ltalyanın İftİraiİne dair lwı6er 70lı 

Roma, 14 (A.A.) - ltalyanm alma 
Belçika deldaruyonuna iltihak edeceif
ne dair çıkan haberler hakkında resmi 
italyan awhfilleri ademi malilmat beyan 
eylemektedir. 

İtalyan otarti Proıramı Ye müd· 
detleri dolan ticaret maahecleleri 

Roma, 14 (A.A.) - ltalyanm C>tarfl 
programı münuebetiyle bütün ticaret 
anlaflDalarmı feshetmek niyetinde bu· 
lundup telrlindeki f&ylalar hakkında 
lallhiyettar mthıfil, yalnu mUddeti bL 
ten ticaret an1qmaJannm yeni eua1ar 
ilsel'fnden tecdid olunacafmı bildir. 
melrtediı' 

1 
1 BASIN lCMAL1=t 

Memur maaşlan 
Kurmııda Haltla TM'lk Us. ı.u.. 

....................... nfala .... .. 
clecek -ette tadil edil-ti ...... . 
daki bir .. ,.,. ka,......., -
8. Celal Ba,.rm iktiad ..Wleliae 
selcliii umen, barem.,__ .,..._ 
lelin kadro ilati,.am -...._,. ,... 

nBt-=efini tıakclir ettiiini •• •••-
......_ maat tekill.-iJle IDaaf fU'lla
rmı keneli pnmipl,..U.. ., .... Wr 
teki• solanut oldalaaa babrl....-.k 
cliJor kiı 

"Barem bnmnman ilkia ildie• 
wklleti ...... v1arma lllJll'dıiı .... 
kiler, aclma lllaaf dMillia dwfht 
lin. aJlılr olanıık .. tinliii ....... 
nll mile .... '"' ....... 'nlrilet --
murlan wm. blJik bir deiiti"'ik 
ıeçirdi. lktisacl 'ffkilinin kabal etliği 
ba noktainazar, öteki vekilelılerle --.. 
hat oldaja •• tpngmi,.de .t.rlet 
büdcesinin o ıünki •azİ,.tİJ'le '-Ilı 
balandu.ja dfitünüliine. belW de ... 
ıarl hadlerle tahakkak ecli,_.ı il
kin, f41'k ıöu çupar Wr deru ı •• 
clir. 

Teclbiriııa it w ...., haljnd.eld ..,._ 

......... topla ..... fipbe olmu;raa 
c.lil ...,.... ... iktiwl •ekik .... 
.. tWka koJaldaia ba fikir w tr-
atinia, •dece iktiaad 'ftlkiletiaia ... 
swi bir Y&Ziyette olmePDdaa...,. 
.W.i bir ••sbet farla ........... . 
ileri ıeldiii iclclia ................ ... 
,w eclen .. 1Mblk clelil ..,. ..... 
... keneli 8Ösleridir. 

Şa MWe _.. isia tik lıiır ... 
1937,.ı- 80IMI .............. ... 

rilecek enablarm ...... mı• ... 
- JOllann •• • .. ....... 
bir •• .....,... ............ ,. :.; i• 
Hki,.ıw-....,-w........_. 
cltmet _........ Jenİ bir....,..,. 
D,eti ........... ubkpipM ... 
ı...s." 

NASIL YAZI OKUMAK IS11YORUI 

K111'11Dcla O.... c...ı itanı9 
ır.u-. ~ öaill• " .... 
çili "Halk .,... ladrar" .,.. 1 

Y•iade obwlıimı IÖJ1i7wek .,_. 
ldı 

"Ha,.... -~ ... _.. il' 1 
,., ... &,le .......,.. .. ... 

dİlnİs tetYik ec1İ7ar, anlan, kllill&o 
..,ı_. olıtmnap sorla W. .......,.. 

HaHma.U..ı 

- Al .... ,...,..,....... .. Alt 
.... ww...._ı 

Di,. qaiWk .... fe:ri tatuttw.,.. 
...... o ...... da ilW... .... • .... . 
lrapıluak b-• .... .,. ... ..... 
70'· ...... - arkaunde• ... ... 
ha, bir ........ ~ it ...... ..... 
bine bine halk katiJe ...,..., ..... 
u tannhiı iJi:ri. s1n11 ...... a. 
-ıa,w. 

im ahali zat.la lüç .. .... 
bilmi,..ıeria lrafalen iae bu ........ 
.... ..,..... ...... Pfıt apa~a-· 
clöaiİjar." 

ONIVERSITE TALEBESi 
HADIZDIR 

Son Poatacla Mwuddia Birpa ... 
tihanluda döadiikleri içia tMJtıl • 
den ~ tal•beeinin hekas ol
claldanm •tti,.... eli,.. ldı 

~ -- .n ... 
.W..tye fula ......... .-.W lıir ... 
tı1dir; ...ı. .... ., w...a...-. .. .............,.,.....,. ..... ... 
......... clalaa cicWI ........... ~ 
a..n-sitenin .... MlrW.. .... .. 
YUiheidir. B•ce, ba nzife, .. ... ........................... 
W.zat k....U pllll altmcla m. .... 
.......... lrarp Ha. ile WrW 
cl..eaede ......_, ohlllta Wr _... 
t.clir. ODiYWBitedea plap .. ...... 
ta ta1uili ppauf ......... wwwu : • 
..., __ sarwi, olaa ......... ..... 

_,_ı.r, lwD ...teket lçia Wr,.. 
ile, ..... de keneli kea.m.i ...... 
..... Wir.M..w.t.._._.... ...... 
.. qufluı ........ .... ... .. 

................... oLlaia - ... 

... --- kabr, ........ da ••• ,..... ..................... .. 
altm bir bllnik seçiNcek ,_...o.. 
rine iki paralık Ju,meti ol...- Wır 
..... cletMaw ..... wu.,..ı.. ...... 
bet ..,.,.tta a1c1...... ~·-,.. .................... 
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ispanyada muharebe 
tekrar şiddetlendi 

· Madrid şehri bombardıman edildi, 
halktan bir çok ölü ve yaralı var 

Londra, 14 (Hususi) - Madridd en bildiriliyor: Dün Madrid'in bom
f;ardıman edilmesi neticesjnde birçok telefat vukua gelmiştir. Birdenbi
le süratle yapılan bombardmıan, halkı telaşa düşürmüştür. Birçok ölü 
~e yaralı vardır. 

Sinemaların kapıları önüne o- ~illJliltJt 
büsler düşmüş ve panik çıkmıştır. 
Hemen hemen bütün mahallelerde 
bombardımanın izleri görülmek
tedir. 

H iikümetçilerin tebliği 
Hükümetçi kuvvetler merkez cephe

sindeki iki noktada hafifçe ilerlemişler

dir. Endülüs yolu üzerinde asiler milis

lerin bir gün önce kazandıkları mevzile

ri geri almışlardır. Kuestu de la Reina 

adlı mevziin alınması çok çetin olmuş.-

tur. 
Muharebe, 12 ilkteşrinde saat .16 da 

başlamış ve geceye kadar devam etmiş

tir. 13 ilkteşrinde fecir vakti asiler şid

detli bir mukabil taarruz icra etmişler 

ve dün sabah saatlerce devam eden çok 

şiddetli muharebeler yaparak yeni alın

mış mevzileri istirdada çalışmışlar ise 

de hükümetçHer, düşmanın tazyiki kar. 

şısmda katiyen çekilmemişlerdir. 

Asilerin zayiatı çok mühimdir. 

Seseno bölgesinde de hükümetçi kuv

vetler birıtok mühim stratejik noktaları 

ele geçirmişlerdir. 

Asilerin tebliği 
Asturi cephesinin cenub mıntakasında 

Franko kıtaları Sierra Migues'i işgal et

mişler ve aynı cephenin şark mıntaka

smda 8 kıta ile muhtelif mevzileri işgal 

etmi§lerdir. Kuesta de la Reino'daki hü.

kümetçi taarruzları püskürtülmüştür. 

Aragon cephesinde Franko kuvvetleri 

mevzilerini ıslah ve muhtelif bükümetçi 

hücumlarını püskürtmüşlerdir. Bu cep

hede milislerin kullandıkları 50 tanktan 

15 i tahrib edilmiştir. Franko umumi 

karargahının şark cebhesine taşınacağı 

haber verilmektedir. Ariondasda hükü

metçiler Franko kuvvetlerine uzun 

müddet mukavemet ettikten sonra bu 

noktanın cenubu şarkisine çekilı:nişler

dir. 

V alenriya hükümeti esirleri 
çalı§lıracak 

Valensiyadan bildiriliyor; hükümet 

yakında harb esirlerini çalıştırma usu

lünii kuracak ve bunları yollarda çalış
tıracaktır. 

BaYıelonda tevkil olunan 
anarşistler 

Sorperden bildiriliyor: iberya a-

narşist federasyonunun eski avukatı o

lan Baui Obera ile bütün arkadaşları 

Barselon hapishanesine atılm:şlardır. 

Anarş.:.stlerin es.ki nüfuzlarını kaybet

tikleri ve hükümette eskisi gibi rol oy• 

nıyamıyacaklan sandmaktadrr. 

Aragon 
cephesinde harp 
tekrar başJadı 

Salamanka, 14 (A.A.) - Havas. mu
habiri bildiriyor: Muharebe Aragon cep· 
hesinde bütün şiddetiyle tekrar başla.. 

mışbr. Cumhuriyetçiler dün tekrar ta
arruz etmişlerse de hatlarda kaydedile
cek bir değişiklik olmamışhr. Cumhuri
yetçi topçular asi mevzilerini 7.5 ve 15.5 
luk toplarla ve aynı zamanda havan top
lariyle dövmüştür. Öğleden evel 50 
oumhuriyetçi tankı Fuentos de Media· 
nadan ilerliyerek asilerin ilk müdafaa 
hatları önünde mevzi almışlardır. Bu es_ 
nada bir kilometre kadar geriden de 
cumhuriyetçi piyadesi seri hamlelerle 
ilerliyorlardı. Fakat bin kadar faslı as
ker tank.lan sarmış ve bunlardan onunu 
tahrib ebneye muvaffak olmuştur. Altı 
tank da hareketsiz bırakılmıştır. Tank
lar geri çekilmeye mecbur kalmışlardır. 

.. o SJOtaJS7 _,. o ·~1.iAı::CltJlıJJ 

Yunanistan'm iç ve dış 
emniyeti 

Atina, 14 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: Türk - Elen iş birliği hakkın
da Başbakan Metaksas'm beyanatı etra
fında yazılar yazan gazeteler, bu beya
natın, verilen bir sözün yerine getiril· 
miş olması keyfiyetini bildirdiğini kay
deylemektedirler. 

Gazeteler diyorlar ki: 

"B. Metaksaa, Elen milletine, iç em
niyetten sonra dış emniyet vadetmişti. 
Başbakan, bugün,. bu emniyetin elde 
bulunduğuna dair teminat vermektedir. 
Bunda hiçbir tehdid yoktur, zira. azim
karlrk, tahrikkarhk demek değildir. Bu, 
Balkan antantı çerçeveai içinde, Yuna. 
nistan ve Türkiyenin, yaklaşmalarmm 
daha başlangıçta çizdikleri yoldan bir 
saniye bile ayrılmadıklarmın bildiril
mesidir. 

FRANSA'DA 

Halk cephesi partileri 
arasında anlaşmazlık 

Paris, 14 (AA.) - Meclisi vilayet 
seçiminde, nisabı ekseriyetin basıl ola.. 
matlığı yerlerde yapdacak olan ikinci 
seçimler için radikaller, sosyalistler ve 
komünistler arasındaki anlaşmazlık - ge
nişlemektedir. Paris Midi gazetesinin 
yazdığına göre bunlar halk cephesine 
mensub bir namzede rey vermek husu
sunda birleşemedikleri vilayet altıyı bul
maktadır. 

Bcqbetke 

Ordumuz 
(Başı J. inci sayıfada) 

yetinin, onları nihayet, harb etle
miyecek hale dü§mek felaketine 
uğratması olmuştur. 

İki kıta ve İlki medeniyet ilemi 
arasında, yirminci asrın en büyük 
davalarının çarpıştığı nazik bir 
coğrafya bölgesinde bulunan Tür
kiye, hazır ve baştan başa modern 
vasıtalarla cihazlanmış bir erdu
ya, kuvvetli hava filolarına muh
taçbr. Türkiyenin zaafı, bir barı§ 
tehlikesi, Türkiyenin kuvveti ise 
barış için bir inanc~dır. 

Atatürk, iki manevrayı takib et
tikten sonra, bize hu kuvvete gü
venebileceğimizi söylüyor: Nasıl 
sevinmiyelim? 

Falih Rıfkı ATAY 

Eminönündeki tramvay 
durağı kaldırılıyor 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Beledi

ye tramvay arabalarının toplanmalarına 
mani olmak için Eminönündeki durak ye. 
rinin kaldırılmasına karar verdi. İstan
buldan Beyoğluna giden tramvaylar yal
nız Ba.hçekapı istasyonunda duracak
lardır. Eminönü ile Maçka ve Kurtuluş 
arasında işleyen tnmvaylarm da Sir
keci ile Kurtuluş ve Maçka arasında iş
letilmesi suretiyle Eminönü meydanı a.. 
çxlmış olacaktır. -
Fındıklıda 
Denizde bir 
Ceset bulundu 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Kayık· 
çılar bu sabah Fındıklı ~ıklaırmda bir 
cesed görmüşler ve keyfiyeti zabitaya 
haber vermişlerdir. Cesed derhal de.. 
nizden çıkarılmış, fakat yüz hatlan 
bozulduğu için hüviyeti anlaşılamamış
tır. Cesedin 15 gün kadar denizde kaL 
dığı tahmin ediliyor. Elbiselerinin ce
binden 17 lira kağıt para çıkmıştır. ö
lüm sebebinin anlaşılması ve hüviyıetL 
nin tesbit edilmesi i~in morga gönde
rilmiştir. 

İstanbul'un mesire 
ve yazlıkları 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Şehrin 

yazlıkları ve mesireleri hakkmda Pros
tun hazırladığı projeler Nafıa vekale
tince kabul edildi. Bu projelere göre 
Kalamış ve Fenerbahçe ile Mecidiye 
köyü şehrin birinci smrf yazlık yeri, 
Fenerbahçe hİrİnci sınıf mesiresi, Flor
ya plaj ve park yeri olarak seçilmiştir. 
BUTalardaki yollar bahçeler, pHijlar, bi
nalar ve diğer eğlence yerlerinin en 
modern şekilde tanzimine dikkat edi
lecek ve bu işler beş yılda ta:maınlana
caktır. 

Pragda Alma·nya aleyhinde 
bir sergi 

Berlin, 14 (A.A.) - Alman matbu-
atı, Pragda açılan ve içinde alman miL 
Jetini ve onun şefini tahkir edici re
simler bulunan sergiyi müttefikan pro_ 

testo etmektedir. 

15-10-1937 ~ 

Londraya gönderilecek 
teklifler hazırlandı 
(B<l§ı ı. inci sayfada) 

diplomasi yolu ile cereyan edecek gö
rüşmelere zemin teşkil edecektir. 

B. Eden, dün akşam Fransa büyük 
elçisini kabul ederek kendisine baltan. 
lar meclisinde cereyaın etmiş olan gö
rüşmeler hakkında malfunat vermiştir. 

B. Grandi ingiliz dış bakanhğında 
Londra, 14 (A.A.) - İtalyan bü

yük elçisi Grandi bugün dış bakanlığı
na giderek Eden'i ziyaret etmiştir. 

Royter Ajansının aldığı malfunata 
göre, Grandi ile Eden uzun bir gii.. 
rüşme yapmışlardır. Bu konuşmada 

İngilterenin italyaın notasına karşı al
dığı vaziyet ve karışma.ibk komitesin
de takib olunacak müzaken usulü gö
rüşülmüştür. Komitenin mesaisi prog_ 
ramı da tetkik edilmiştir. 

Fransız bakanlaY meclisinin 
toplantısı 

Paris, 14 (A.A.) - Bakanlar mecli
sinin toplantısında B. Deibos, İspan

ya meselesi hakkında cereyan etmekte 
olan görüşmeler bakında etrafh izahat 
vermiş ve bilhassa karışmazlık komite· 
sinin yakındaki toplantısı hakkında ma
Himat ita etmiştir. 

B. Delbos. Fransa ve fngilterenin 
müştereken düşürunüş oldukları teklif
lerin ana hatlarını göstermiştir. Bakan
lar meclisi, Londraya göndetilecek no
ta muhteviyatını tasvib etmiştir. 

İyi maiamat alan mahfillerden öğ
renildiğine göre, bu nota gönüllüler 
meselesine dair Fransa ile İngiltere

nin karışmazlık komitesinde yapacak
ları beyanatın projesini ihtiva etmek
tedir. Bu metin i.>ugünden ingiliz hü. 
kfunetine bildirilecektir. 

Projede neler var? 
Bu projeye nazaran1 fransız ve ingi· 

liz hükümetleri, gönüllülerin geri alın
ması prens.ipi ve bu babda tatbik olu
nacak tedbir hakkmda alikadarlar a... 
ruında süratlc bir k.aı:u verilmesini 
kanş:ınazhk lroınit~inden istiye.cekler
dir. Böyle bir anlaşmaya vanlmadığı 

takdirde Fransa ve İngilten hareket 
seııbestlikletıini ~kral'. ele alabileceık
lerdir. 

Projede gönüllülerin geri çekilmesi 
için bazı teklifler vardır. Maamafih 
Fransa ve İngiltere karıi?Inazlık ~omi. 
tesindeki hareketlerine mecburi bir 
mahiyet vermek istiyorlaJ'. Keza bu 
teklifler üzerinde de tadilat yapabile

cek1erdir. 

Fransa ve İngiltere, gönüllülerin 
fik:n geri ~ekilmesine haşladığı takdir~ 
de İspanyadaki her iki tarafa da mu
bariblik haklarını tanınııya hazır bulu
nUıy,orlaı. 

Mısır hüküm.eti bir mühiınmat 
f ahrikaar yaptnacak 

Kahire, 14 (A.A.) - Hfilriimetin bir 
mühimmat fabrikası inşasına giri§mek 
tasavurunda olduğ·u haber verilmekte. 

dir. 
Bu fabrika, 500,000 liraya mal ola-

caktır. 
Diğer taraftan hükümet, parlamen

toya mecburi askerlik hizmetini tesis 
eden bir kanun teklif edecektir. 

SEÇİM AR1FES1NDE 

Sovyetler Birliğinde 
mitinğler yapılıyor 

Moskova, 14 (A.A.) - Tas AjanSt 
bildiriyor : . 

Dün bütün Sovyetler Bir1ğinde, işçt• 
ler, Kolkozcular, askerler ve memurlar, 
seçim mücadelesinin başlaması dolay: 
siyle müteaddit mitingler a.kdetmişterdit· 

Bu mitinglerde kabul edilen karar 
suretleri, Sta1in'e hararetli sela.ınJ.arı ve 
bütün işçilere de seçim mücadelesinde 
hakiki birer bolşevik gibi hareket etı11ek 
hitablannr ihtiva eylemektedir. Karat 
suretleri, şöyle bitmektedir: .. Bü.~ 
Stalinimizi, birinci, en iyi ve en se'1gıli 
mebusumuz olarak seçiyoruz.,, . 

Program vecizelerinde aşağıdaki ~ 

het tebarüz ettirilmektedir: 
Pravda gazetesi, bu mücadeleye tah

sis ettiği başyazısında eliyor ki: 
.. Sovyet seçimleri, nülletin vatan10• 

karşr olan fevkalade aşkım gösterec~
tir. Seçimler Sovyetler Birliğinin, sos; 
yalizmin, düşmez bir kalesi olduğunu b 
kere daha isbat edeeektir. Öyle bir ~: 
le ki, Sovyet memleketinin kuvvetlJ11 
sarsmayı istihdaf eden düşmanların bil-
tün gayretleri bu kalenin yamaçlarında 
kınlacaktır.,, 

Avrupa'ya gönderilecek 
talebelerin imtihanı 

. e 
İstanbul, 14 (Telefonla) - :Mal1Y 

··ıı· vekaleti hesabına Avropaya tahsile go 
derilecek talebelerin imtihanına bugü11 

hukuk fakültesinde başlandı. tmtihall~ 
tara Ankara hukukundan 26, İstanbll 
hukukundan 18, Sryasal bilgiler o~11' 
!undan da 7 genç iştirak etti. !mtfhıırı· 
lara yarın da devam edilecektir. 

1 KÜÇÜK iÇ HABERLER j 
(İstanbul, 13 • Telefonla) 

X Nümunelik arabalar - :Belediye 
.ktısad .. d .. ı·· w •• b ay sonuna kadar 
ı mu ut ugu u .. 
latanbulda kullandmlmak üzere nuınu-
nelik bir araba yaptıracaktır. . 

X Galata ıcnevlevilumeıi - ŞehircJ• 
Bk mütehassısı Prost Galata mevlevihıL
nesinin mekteb olarak kullanılması ta
savvurunu kabul etmedi. 

1 R A D Y O -' 
ANKARA Öğle neşriyab: - 12.30 

- 12.56 Muhtelif plak neşriyatı. 1a.SO .. 
13.15 Plak: Türk musiksi. ve halk şar· 
kılan. 13.15 - 13.30 Dahili ve hari'"i ha

berler. 
Akşam ne,riyatJ: - 18..30 _ ıs.40 

Plik neşriyatı. 18.40 • 19.00 lngiliJce 
ders (Azime İpek). 19.00 - 19.30 'ftit'lı 
musikisi Ye hatk ,ar.kılan (Senet >-.tr 
nan ve arkadaşlarr). 19.30 • Ul45 Saat 
ayan ve arabça neşriyat. 19.45 - 20.15 

Türk musikis ve halk şarkıları (Hi~1 

Rıza Sesgör ve aTkadaşları). 20.15 ', 
20.45 Saksofon aıoh>: İbrahim Halil (P

1
• 

yanoda. Marsel Bi) 20.45 - 21.00 ptakl• 
dans musikisi. 21.00 - 21.1s Ajans ba"' 
berleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo salon or· 
kestrası. 21.SS 22.00 Yarınki progta.JSI 
ve İstikm marşı. 

Tefrika: No. 145 batıl bir itikad vardı. Onun için prensin ya
nma çıktılar ve kıraliçenin denize atılması 
teklifinde bulunarak: 

cansız uzanmış yatıyordu. Perikles: Tarsusa gitmelerini tayfalara emretti. Di
yordu ki: 

Yazanlar: Mary ve Charles lamb 
Çeviren: Nurettin ART AM 

01ELLO 
Bunun üzerine Perikles yeni doğmuş 

yavrusunu kucağına alarak ona hitab etti: 
- Yavrucuğum, tatlı bir ömrün olsun. 

'Çünkü şimdiye kadar hiç bir bebek, senin 
kadar elitn şartlar altında doğmuş değildir. 
Ömürlü ol çocuğwn, senin şimdiden başma 
gelen, hiç bir prens çocuğunun başına gel· 
medi. Bundan sonraki günlerin bahtiyar 
geçsin. Çünkü senin daha annenden doğar
ken çektiğin istirabı, gök yüzü hiç bir çocu
ğa yüklememiştir. Çünkü ~7İ.İnü açarken 
:karşılaştığın kayıp, senin bun~an sonra du
yacağın sevinçleri gölgede bırakacak kadar 
acı oldur 

Fırtına kudurdukça kuduruyordu. Gemi 
tayfaları arasında da gemide bir ölü bulun

. dukça fırtmanrn yatışmayacağı hakkında 

- Cesaret gösteriniz efendim, dediler, 
tann sizi korusun ! 

Keder içinde bunalan prens: 
- · Bu kadar cesaret yetişir, diye cevab 

verdi, ben fırtınadan korkmıyorum; çünkü 
o bana yapacağım yaptı; bundan fazla ne 
yapacak? Bununla beraber, bu yeni doğmuş 
yavrunun yaşayabilmesi için fırtınanın ya· 
ttşmasmı istiyorum. 

Tayfalar cevab verdiler: 
- Efendimizt dalgalar coş.kun, rüzgar 

sert. Kıraliçeyi denize atmalıyız. Gemimiz
de bir ölü buhmdukça bu hava sukun bul
maz. 

Perikles, bu itikadın ne kadar batıl ol
duğunu biliyordu. Fakat tayfaları buna 
kandmnağa da imkan yoktu. Onun için 
boynunu bükerek: 

- Peki, dedi, ne isterseniz, yapınız kı
raliçe denize atılsın; zavallı, bahtsız kıra~ 
liçe. 

Perikles, kalktı. Sevgili kansını son de
fa görmek için yanına gitti. Bedbaht Taisoı 

- Zavallı sevgili karıcığım, dedi, seni 
ben loğusa yatağında böyle mi görecektim? 
Ne ışrk var, ne ateş. Ne de buradaki adam
lar seni burada istiyorlar. Benim de seni 
mezarına götürecek kadar vaktim yok. Se
ni tabuta koyup denizin içine bırakacağız. 
Orada dalgalar kemiklerinin üstünde birer 
abide gibi yükselecek Ve denizin uğultU5U 
sana mersiyeler okuyacaktır. 

Likorida, Nestor'a söyle baharat getir
sin, kalem, kağıd ve mürekkeb getirsin; sa
tenden bir kefen getirsin; benim bütün mü
cevherlerimi getirsin. Bebeği şu yastığın üze
rine yatır ve git söyle. O zaman ben de du
alarımı okuyup sevgili Taisa'ya veda ede
yim. 

Perikles'e büyük bir sandrk getirdiler; 
O da saten kefene sarılmış kıraliçeyi bunun 
içine koyarak üzerine güzel kokan baharat 
serpti; yanma bütün mücehverleri yerleş
tirdi. Bir de eğer karısını taşıyan bu tabutu 
bulan olursa güzelce bir yere gömmesini ri
ca eden bir kağıd yazdı ve kendi elleriyle 
bunu denize bıraktı. 

Havalar yatışınca,, Perikles, doğroc~ 

- Bu yavrucağız, Sur'a gidinceye kadar 
hu yolculuğa tahammül edemez. Onu Tat' 
susta bırakalım; orada güzelce bakıbr. 

Taisa'nın tabutu denize atıldığının eı::e, 
si sabah, erkenden Efesli mahir bir bek.iri' 
olan Serimon'a U§aklan gelip dalgaların kJ' 

yrya getirdiği bir sandığı alıp getirdiler ... 
- Şimdiye kadar bu kıyılara böyle bU' 

yük bir sandığın geldiğini görmemiştik, de' 
ili~ . 

Sandık açıldığı zaman içinden güzel pit 
kadının cenazesi çıktı. Üzerine güzel k~' 
lu baharat serpilmiş, yanma bir deste JXl: 
cevher konulmuştu. Buradan anlaşı:lıyot d~ 
ki bu cenaze büyük ve zengin birisine aid ~ 
Biraz daha araştırma yapttktan sonra serı 
man, yazrlı kağıdı buldu. O halde prens pe
rik:Jes'in kansı idi. Hekim, bu kazanın ıı3" 
sd vukua geldiğine hayret ederek ve kaf' 
nm zavallı kocasına yürekten acıyarak ot" 
di ki: 

- - Perikles, hala yaşayorsan, muhakk:~ı.c 
ki, yüreğin parça parça olmuştur. 

(Sonu var) 
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MEMLEKETTE 

.Faydalı 
yağmurlar 

Son Uç gün zarfında memleketin 
tnuhtelif yerlerine bol ve bereketli yağ
hıurlar yağmıştır. Bu yoğmurlar mev
lim itibariyle vaktindedir ve ekim ihti
Yacı bakımından da çok faydalı olmuş
tur. 

Yağmur yağışımn ' kapladığı esas 
lnıntakalar Trakya, Marmara havzası ve 
~ge mmtakası ile orta Anadolunun garb 
kısmıdır. Son üç günde yağan yağmur· 
lar Trakyada ortalama olarak kare met
reye 50 kilogram su bırakmıştır. Mar
mara havzası ile Ege mıntakasmm şi
lllal kısmına isabet eden yağmur suyu 
tnikdarı da gene 50 kilogram kadardır. 
Muğla havalisine isabet eden yağmur 
suyu mikdarı 100 kile>gramı geçmiştir. 
O.ta Anadoluya; Bilecik, Eskişehir, 
Xtitahya, Afyon ve İsparta hududların
dan geçen yağmur vaziyeti Orta Ana
dolunun Ankarayı da içine alan garb 
rnıntakasrnın beher kare metresine 15 
kilogram su bırakmıştır. 

Yağmur vaziyeti Karadeniz sahille
l'İnde dün akşama kadar Zonguldak ha
Yalisini de tesiri altına almı~ ve kare
tnetreye Zonguldakta 25 kilogram su 
bırakmıştır. 

Akdeniz sahillerinde mevzii bir şe
kilde yağmur bırakan hava vaziyeti An
talyada 36 ve Dörtyolda 31 kilogram su 
bırakmıştır. Bu yağmurların günler ü
zerine dağılışı, yani kesafeti bakımın
dan toprağı en iyi surette sulamış olma· 
sı itibariyle ,sonbahar ekimi bakımın
dan çok faydalı olacağına şüphe yok
tur. 

Muğlacla §iclcletli yağmurlar 
Muğla, 14 (A.A.) - Dün öğleden 

Cince başlıyan ve sağnak halinde devam 

eden şiddetli ya~ur iki saat sürmüş, 
sokaklardan seller gelmiş, Saburhane 
Ye Tabakhane dereleri ta~ıştır. DavaS
dan buğday satmağa gelen bir kişiyi 

hayvaniyle beraber su almışsa da Sa-
burhane köprüsü yanında hayvaniyle 
birlikte kurtarılmıştır. Başka vaka 
yoktur. 

İzmir' de et fiatları 
İzmir, (Hususi) - Bugün İzmirde 

ınühim bir et meselesi vardır. Şimdiye 
kadar orta halli ve fakir halk et ihti
yacını Güzelyalmın biraz ilerisinde 
İnciraltındaki kasablardan tedarik et
tnekte idi. İzmir mezbahasına nazaran 
bu mezbahada kesme ücreti olarak ga
yet az bir para alınması bu ucuzluğa 
&ebeb olmakta idi. Fakat şehir mecli
sinin aldığı bir kararla İnciraltıda şe
hir hududu içine alınmıştır. Belediye, 
buradaki kasabların da İzmir mezbaha
sında kesilen etlerden başka et satma
tnalarmı tebliğ etmiştir. Bu suretle 
§ehrimizde ucuz et temini imkanı or
tadan kalkmıştır. 

Trakyada sıtma 
mücadelesi 

Edirne, 14 (A.A.) - Sıtma mücade

lesi Trakyanın her tarafında hararetle 

devam etmektedir. Uzunköprü ve Lü

leburgazda açılacak ol.an yeni merkezle

rin kadroları gelmiştir. Lüleburğaz 

kadrosuna İğneada ve Midye de alına

caktır. S1.zlı derenin Merice akıtılma

sı i~i de bitmiş ve Hayrebolu bölgesin. 

de bataklık yapan bir göl ile bir kaç 

Bazlığm kurutulması için mahallinde 

faaliyet başlamıştır. İdare amirleriyle 

tnücadele doktorları iş başındadır. 

Mahkfun olan eroincileı 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Tevkif

haneye eroin ve e~rar sokmaktan suçlu 
.A.bdullah'la Salim ve yeğeni Hikmet 
hakkında mahkeme kararını verdi. Suç 
&ahit görülmüş ve bu üç kişi bir sene 
<>n beşer gün hapse ve altışar lira para 
Cezasına mahkfim olmuşlardır. 

Ş, Karahisarda Cumhuriyet hay
ramrnı kutlama hazırlıkları 

Ş. Karahisar, 14 (A.A) - Teşekkül 
Cttniş ohn komisyon bugün cumhurL 
Yet 14 üncü yıldönümü bayramımızı 
~er yılkinden daha canlı bir surette 

Utlarnak için geniş program yapmış 
Ye . d" şım ı den hazırlıklara bşlmıştır 

ULUS 

Bigadiçf e feci 1 s p 0 R 1 J , ... -c-n ltil-~-IFil-lh_a_r _lb)_ö ın-©J-~---

b. . f Cumhuriyet bayramında 
ır emaye <®nt<®Düe<®n~ ~<®ırvn~ 

Balıkesir, (Hususl) - Bundan dört 
ay evvel Bigadiçte bir tarlada vahşi 
hayvanlar tarafından didiklenmiş bir 
cesed bulunmuş, bu cesedin öldürülen 
bir kadına aid olduğu anlaşılmıştı. O 
vakıtaanberi yapılan araştırmalar neti
cesinde cinayetin esrar perdesi yırtıl
mıştır. Yaprlan tahkikata göre hadise 
şöyle olmuştur: 

Bu kadının cesedi bulunduktan son
ra Bigadiçde bir evde ağır bir koku 
hissedilmiştir. Derhal eve girilmiş ve 
araştırmalar yapılmıştır. Evin günler
denberi bomboş bir halde olduğu görül
müş ve evin ahırında ölü bir koyunla 
bir kuzu bulunmuştur. Cinayete kur
ban giden kadının bu evin sahibi ola
lacağı şüphesi üzerinde yürünmüş, e
vin sahibi olduğu anlaşılan Hadice a
dındaki kadın bütün araştırmalara rağ
men bulunamamıştır. Bunun üzerine 
öldürülen kadının Hatice olduğu ka
naati kuvvetlenmi!}tir. 

Tahkikat yapılırken h,emen bütün 
bigadiçliler şahid olarak dinlenmişler 
ve bundan sonra Turgudluda icra me
muru olan Vehbi, Hasan ve Dilaver 
zan altına alınmışlardır. 

Suçlular cürümlerini itiraf etmişler
dir. Bunların ifadelerine göre cinayet 
şöyle işlenmiştir: 

Vehbi, Bigadiçte bulunduğu zaman
lar Hatice adındaki kadını çılgınca se
viyormuş. 500 liralık evini bu kadına 
bağışlamış. Bu yüzden karısından da 
ayrılmış. Aradan birkaç sene geçmesi. 
ne rağmen kadınla alakasını keseme. 
miş, son defa tayin edild~i Turgutlu
dan sık sık Bigadiçe gelerek Haticeyi 
görmiye savaşmıştır. Halbuki Hatice 
de onu unutup gitmiştir. Bu vaziyet
ten müteessir olan Vehbi ondan inti

kam almıya karar vermiştir. 
Bu maksatla son defa Bigadiçe geL 

miş, maksadım akrabalarından Hasan. 
la, Hasanm arkadaşı Dilavere açmıştır. 

Vehbi, Hatice ile bir gece yarısı gö
rüşmiye muvaffak olmuş, eski dostlar 
iyiden iyiye içmişler ve bir gezinti yap
mıya karar vermişlerdir. Bir gazinoda 
tekrar içmişler, buradan da başka yere 
gitmişlerdir. Biraz sonra aralarında bir 
kavga başlamıştır. Vehbi kadının üze
rine atlamış, bu esnada pusuda beklL 
yen Hasan ve Dilaver de kadının üze_ 
rine çullanmışlardır. Kadın boğazlana
rak öldürüldükten sonra cesedi boş tar
laya sürilkleruniş, üzerindeki beşi bir 
arada altınlar mütecavizler arasında 

taksim edilmiştir. Kadmm, derhal vah
şi hayvanlar tarafından parçalanması 

için vücudu çırılçıplak soyularak ora
ya terkedilmiştir. 

Maznunlar derhal tevkif edilmişler
dir. Vehbi de Turgudludan getirtilerek 
adliyeye teslim olunmuştur. 

Çorab fabrikatörlerinin 
toplantısı 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Çorab 

fabrikatorları bugün sanayi birliğinde 

toplanmışlar ve çorap imalatının ihti· 
yaçtan fazla olup olmadığını tedkik et. 
mişlerdir. Fabrikatorlar fazla istihsal 
tesbit edememişler, yalnız çorap stan. 
dardmrn değiştirilmesini icab ettirici 
noktalar bulunduğuna ve bunun veka
lete bildirilmesine karar vermişlerdir. 

Adana caddelerinde 
bol ışık 

Adana, (Hususi) - Şehrin aydın_ 

}atılması işine büyük bir ehemmiyet 

verilmektedir. Eskiden ana caddeler

de 425 elektrik lambası vardı. Son za

manlarda ~irketle belediye arasında biı 

anlaşma yapılmış ve mevcud lambalara 

285 lamba daha iHive edilerek caddeler_ 

deki lamba adedi 710 u bulmuştur. 

Belediye şehrin muntazam ve planlı 

bir şekilde aydınlatılması için bir prog. 

ram hazırlamıştır. Buna göre, her se

ne mevcud lambalara 100 lamba ilave 

edilecektir. Şimdiden şehrin aydınla· 

tılmıya muhtaç köşeleri tesbit edilmek

tedir. Caddelere konan lambalar oto. 
matik tesisatlıdır. Mevsimin ihtiya~ı
na göre yanış ve sönüş saatları tanzim 
edilmektedir. 

Peşte takımı 
gelmek istiyor 
Macar federasyonu teşkilat,mıza 

müracaat ederek cumhuriyet bayramı 

günlerinde Ankara ve İstanbulda üç 
maç yapmak üzere Peşte muhtelitini 
memleketimize gönderebileceğini bil
di rrni ş t il'. 

Alakalılar bu teklifi ve ileri sürü
len şartları muvafık görmüşler ve tet
kiklerine başlamxşlardır. 

Öğrendiğimize göre, Peşte muhte
liti geldiği takdirde 28 ilk teşrinde İs· 
tanbulda: İstanbul • Peşte, 29 ilk teş
rinde Ankarada: Ankara - Peşte ve 1 
ikinci teşrinde İstanbul<la: İstanbul • 
Peşte maçları yapılacaktır. İstanbulda 

yapılacak maç birincisinin revanşı ola
caktır. 

Lik maçları iki hafta sonraya kaldı 
Ankara bölgesi, takımların maçlara 

daha hazırlıklı girebilmelerini temin i
çin, lik maçlarının iki hafta daha geri 
bırakılmasını istemiştir. Futbol fede
rasyonu milli küme maçlarının likte a
lınacak neticelere göre daha anfonn ta
kımlar arasında yapılmasını temin ede
cek olan bu isteği hale uygun görmüş, 
Ankara ,İstanbul ve İzmirde lik maçla
rını iki hafta tehir etmiştir. 

Ankara bölgesi futbol ajanlığı 
Futbol federasyonu, açık bulunan 

Ankara futbol ajanlığına bölge tarafın
dan namzed olarak gösterilen B .. Ferid 
Krshyı seçmiştir. 

Ankara spor teşkil§tının kurulduğu 
ilk günlerden beri muhtelif işlerde ça
lışan B. Karslının bu işin başına geti
rtilmesi Ankara spor mahfillerinde mem
nuniyetle karşılanmıştır. 

Hakem kursları 
Futbol feredasyonundan: 
1 - 15 ilkteşrin akşamından itibaren 

hakem kurslarına halkevinde devam e
dilecektir. 

2 - Kayıtlar kapandığından bu ta
rihten itibaren gelecek heveskirlarm 
imtihana tabi tutulamıyacaklan tebliğ 
olunur. 

Mersin futbolcuları kampta 
Mersin, (Hususi) - Adanada yapı

lacak olan Seyh., ' bölgesi grup maçla
rına hazırlık için, Mersin idman yurdu 
futbolcuları 15 günlük muntazam ve di
siplinli bir kamp hayatı süreceklerdir. 

Ada·na at koşuları 
Adana, (Hususi) - Son günlerdeki 

sıcaklar dolayısiyle koşu sahasının muh
telif yerleri çatlamı§tır. Bu yüzden son
bahar at koşuları ikinci teşrinin yedi
sinde ve on dördünde y:otpılacaktır. -

İzmir portakal 
bahçelerinde hastalık 
İzmir, (Hususi) - Şehrimizdeki por· 

tokal bahçelerinde Kmzan Falüa, yani 
kabuklu bit denilen bir hastalık görül
müştür. Vilayet Ziraat müdürlüğü bu 
hastalrkla esaslı surette mücadeleye ka
rar vermiştir. Narlıdere, Balçova, Gü
zelyalı, ve İzmir bahçelerinde ve bele
diye parklarında bulunan bütün ağaçlar 
ilaçlanacaktır. -
Asansöre binmek isterken 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Kızılay 
cemiyetinin kuduz müessesesi yapmak 
üzere satın aldığı eski İngiliz hastane
sinde bekçi Halil bu sabah erkenden a
sansöre binmek istemiş ve loş bir kö
şede b~lunan asansörü yerinde sanarak 
ayağını atmxş, fakat boşluğa düşerek 
kafası patlamış ve ölmüştür. 

Sanayi müesseselerinin 
reddolunan bir talebi 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Bazı sı_ 
nai müesseseler sanayi birliğine ve iş 
idaresine müracaat ederek istihsalleri· 
nin 48 saatlik hafta yüzünden azalaca_ 
~mı ileri sürmüşler ve bu müddetin 
arttırılmasını istemişlerdir. İş dairesi 
bu iddiaları yersiz bulmuştur. 

Kız kaçıran bir genç mahkfun oldu 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Üskü. 

darda Horhorda oturan 14 yaşında ve 
Behice adında bir kızı kaçırmakla suç
lu Selim adında bir genç, asliye birin
ci cezada altı ay hapse mahkfun oldu. 
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Samuel Hor 
No. 29 Çevrren: Hikmet TUNA 

'' Karakuvvetler ,, namiyle tanılan 
klik'in namussuzluğu ve budalalığı 

Pariste gizli polis ajanlığı yapmış geler Moskovada bulunuyorlardı. 
olan bu adam, her tarafta ve her husus- Delegeler, tekarrür ettirilmiş olan sa-
ta tehlikeli ve korkunçtur. Diğer taraf- atte toplanb yerine geldikleri zaman sa· 
tan Ştürmer'in sağ eli rolünü oynamış Jonu Önceden işgal etmiş olan polis kuv-
olan bu adam, şimdi, alnuş olduğu riiş- vetleriyle karşılaşmışlardır. Bazı çekiş _ 
vetleri efendisi başbakanla paylaşmış ol· melerden ve karar ve protestolar kabul 
duğunu söylemektedir. Birkaç haftaya edildikten sonra, toplanb dağıbldı. Hal-
kadar başlıyacak olan muhakemenin çok buki, bu cemiyet, balen Rusyada yapılan 
enteresan şeyleri meydana çıkaracağı işlerin en faydalısını başarmakta olduğu 
tahmin edilmektedir. için, bu tazyik hareketi ,tasavvur edile-

Bunlardan daha az enteresan ohnıyan mİye<:ek derecede kötü bir tesir yapmış· 
şeyleri meydana çıkaracak olan diğer iki br. 
mesele de, Duma'da söylemiş olduğunu. 
tuk dolayısiyle, Ştürmer'in Miljukof 
aleyhindeki ithamnamesiyle, admın Ser· 
gey Prohosiy olduğunu iddia eden bir 
adamın, aşırı reaksiyoner bir mecmua 
olan Ruskoye Znamye sahibi tarafından 
Miljukof'u öldürtmek maksadiyle i§e 
alınmış olduğunu söylemiJ olmasıdır. 

Krokisini çizdiğim manzara kapka
radır. Buna rağımen, memnuniyeti mucib 
olan tarafı da yok değildir. Bana öyle 
geliyor ki, "kara kuvvetle!"' in kar§uma 
dikilmiş olan muhalefet, bütün engel ve 
tazyiklere rağmen yenilmiyecektir. Bu
nun böyle olduğu, Duma'nın gittikçe da
ha ziyade ehemiyet kesbebnesinden de 
anlaşılmaktadır. 

Ştürmer'in selefi Goremkin, devleti, 
Dumas12 idare etmeğe te§ebbüs etmiıti. 
Bu teşebbüıte muvaffak olamadı. Ve 
nihayet 1915 sonbaharında bundan vaz
geçmek mecburiyetinde kaldı. Ştiirmer, 
Dmna'yı içtiımaa davet etti; fakat ona, 
hiç bir kudreti olnuyan bir kalabalık na
zariyle bakıyordu. Bu İ§te bizzat kendi
sinin akamete mahkUın olması, te§Cbbü· 
sün akıbetini teşkil etti. Bütün olup bi. 
tenlerin diğer bir neticesi de, Duma'nın 
sapık katalı ve qm kimaelerden mürek· 
keb can sıkıcı bir sosyete yerine, mille
tin tercümanı halini almıt olması keyfi
yetidir. 

Diğer taraftan, "kara kuvvetler" diye 
tanılan klik'in budalalık ve namuısuz.. 

luğu muhalefetin elmıeğine yağ sürdü. 
Bu klike kamoyca izafe edilen cer

menizm lehindeki bütün faaliyetler, fev
kalade büyük bir nefret uyandırmıştır. 
Harb aleyhinde birer gösteri mahiyetin
de olan grevlerin neticesi hükümetin a
leyhine dönmüştür. Trepof ve dı§ bakanı 
Pokrofski, her ikili de itilaf devletlerinin 
birer kuvvetli mesnedidir. Memlekette 
hüküm süren alman aleybtarlığmm tim
di bir bel kemiğine sahih olması ve Ştür
mer ile müttefiklerinin muvaffakiyetıiz
lik örneği dolayısiyle, bükümetin doğru 
bir rota takib etmeai umulabilir. Muvaf
fak olup olmıyacağım önceden keıtir • 
menin imkam yoktur; çünkü, ••kara kuv· 
vetler" ergeç mağlub olsalar bile, bun
ların ya§ama kudretlerini hiç kimse ön
ceden tahmin ve takdir edebilecek mev
kide değildir.', 

26. ilk.kanun. 1916 
Siyasi vaziyet bala memnuniyeti nm

cib olacak bir şekilde değildir. Duma ka
panır kapanmaz (30 ilk.kanun. cuınarteıi 
günü) türlü türlü tazyik tedbirlerinin 
tatbikine geçileceği umumi bir kanaat 
halindedir. 

Bu reaksiyoner politikanın ilk göste
risi, Moskova'daki Zemskoyf; Gorods
koye Soyuz adındaki cemiyetin umu
mi toplant1&1nı menetmek oldu. Bu 
umumi toplantıya çok daha önceden ka
rar verilmiş Rusyanın her tarafından 

delegeler istenilmişti. Ordu ve hastaha
nele .. e aid yardım işlerinin büyük bir k·s
mı elinde bulunduğu için, doğrudan doğ· 
ruya cemiyeti alakalandırması itibariy
le toplanbnın esas mevzuunu iaşe işlerin· 
deki teşkilatsızlık teşkil ediyordu. Top
lantı tarihinden birkaç gün evvel, Moı
kova tehremini, Trepof'dan, toplantının 
yasak edildiğini bildiren bir mektub al
mıştır; sebeb olarak da, evvela, Duma ve 
İmparatorluk şurasının iaşe meselesini 
görüşmÜ§ olduğu; saniyen, mahalli mer· 
kezlerin bu kadar çok sosyal itçisini iş· 
lerinden çekip Moskova'ya sevketmenin 
tavsiyeye şayan görülmediği ileri sürül
müştür. Halbuki, Trepof'un mektubu 
şehremininin eline vardığı zaman, dele-

Sulh teklifine gelince, bence vaziyet 
§U merkezdedir: Alınan teklifinin karnoy 
üzerindeki tesiri büyük değildir. Buna 
mukabil, Amerikanın teklifi, çok derin 
bir intiba bırakmış olduğu hissini ver • 
mektedir. Doğrusunu söylemek lazım ge
lirse, Rusya' da, sivil halkın büyük bir 
ekseriyeti sulh istemektedir. Nitekim 
Amerika notası bu arzunun bir gösteri
sine vesile olmuıtur. 

Dı§ bakam Polsofski'nin, Petrograd 
gazetecileriyle göriişörken büyük bir ih
tiyatla hareket ederek, balkın benimse
mediği alman teklifine dikkati çekmesi 
ve Amerika notasını arka planda bırak
mq olması da, ihtimal ki bundan ileri 
gelmektedir. lngilteredeki mesul zatla
rın, nıs kamoyunun bu vaziyeti kartısın• 
da çok dikkatli davranmaları lazondır. 

Hayat fal'lları arbk tahammül edil -
mez bir hal alını§tır; nıslarm zayiab çok 
büyümüıtür; a&kerlik mükellefiyetinin 
lstinad ettiği yaş ve sınıflar haddinden 
fazla geniılemiıtlr. Devlet idaresinin bo
zukluğu, hükümetin gÜvenilmez vaziye
ti o kadar kötü bir nam vermiıtir ki, 

. basit kinuelerin, samandan bile olsa, gös
terilecek olan her türlü sulha dört el ile 
&arılmalarına hiç ıaşmamalıdır. 

Ben kati surette ıuna kanaat getir -

diın ki, Ruıyamn daha bir kışı harbla 

geçirmeğe arbk tahammülü kalmanuıtır. 

Sulh tekliflerini, kamoy, son zamanlar· 
da büyük bir nelret uyandırmıı olan re-

akslyoner ldik'in bir entrikası diye te
lakki etmekte olduğundan, §imdilik, doğ
rudan doğruya bir sulh tehlikesi yoktur. 

Jngilteredekilerin, Rusya'daki sivil 
halkın harbı sempati ile k~ılarnadığı 
realitesini görememeleri için, ancak kör 
olmaları icab eder. 

Geçenlerde Arkanjel' de ve Kolo de
miryolu hattında buhınmu§ olan bazı 
kimselerle son hafta içinde temas et
mek hraatmı buldum. Harb bakanlığı 
ile deniz bakanlığının Arkanjeldeki pat· 
lema ve Murman demiryolunun vaziyeti 
haldonda uzun ve tafsilatlı raporlar al
mıt olduğuna şüphe yoktur. Fakat, bu
na rağmen, Arkanjel'deki patlama hadi
sesinin, alınanların uydurdukları derece
de korkunç ve ciddi bir §ekilde olmadı
ğım işitmek sizler için faydasız olma&a 
gerek. Bu patlamada, takriben 4000 ila 
5000 ton cephane, makine ve saire hava
ya uçmuı ve hakikatte, yalnız 500 kişi
nin hayatına mal olmu§tur. 

Orada batmış olan iki vapur, bu pat
lamada en büyük zarar ve ziyanı teşkil 
etmektedir. Zaten çok dar olan kanalı, 
bu batan vapurle.rm kapamış olmalan ih

timali de vardır. 
Geçenlerde o taraflarda dolaşmış o -

lan bir İngiliz, Munnan demiryolunun 
şubat başlangıcından itibaren eşya nakl 
edebilecek vaziyete gireceğini haber ver
di. Bu hatta, nisan ortasına kadar gün
de 1000 ton eşya nakledilebileceği sanı
lıyor. Bana bunları anlatan İngiliz, bu 
tutarda bir nakliyat yapılabi%eceğini şüp
heli görüyor. Her halde, kış biter bit
mez, hattın büyük bir kısmında faaliyet 
duracr.~ •r. Bu da, önümüzdeki iki üç 
yd içinde, hattm büyük bir kısnu her yaz 
yeniden vapılmak zaruretinden ileri gel-
mektedir." 

(Sonu var) 

Turgutluda borsa 
Turgudlu, (Hususi) - Kasabamızın 

ortasında belediye tarafından bir zahire 
borsası binası yaptırılmıştır. Binanın 

inşası büyük bir ihtiyacı karşılamıştır. 



o 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Sabnalma 

Komisyonu llanları ---------------- ---------------· 
1 

t LAN 
Pazarlıkla oort baş nakliye kotumu 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 
Bir tanesine biçilen ederi 25 lira olan 50 tane altlı üstlü karyo-

la açık eksiltme ile satın alınacaktır. . 
Eksiltmesi 22-10-937 cuma günü saat 11 dedır • 
İlk tem.inat 93 lira 75 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak M. 

M. V. satın alma Ko.dan alınır. 
Eksiltmeye girecekler kamım teminat ve 2490 sayılı kanunun 

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

(3694) 3-5467 

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

elli bin tane kilim kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - İhalesi 23-10-937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı (10000) liradır. 
4 - Şartname bedeli 875 kuruştur. M.M.V. Sa. Al. komisyo

nundan alınır 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesikalariyle birlikte teminat ve teklif mek
tublariyle ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermele-
ri (3659) 3-5465 

İLAN 
300 bin ile 350 bin metre portatif çadır bezine istekliler tarafın

dan beher metresine teklif edilen 75 kuruş fiat vekaletçe pahalı gö
rülerek pazarlığa konulmuştur. Pazarlığı 25.10.937 pazartes_i gü
nü saat 15 dedir. İlk teminatı (14250) liradır. Şartname bedelı 1313 
kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma komisyonundan alınır. Pa
zarlığa gireceklerin belli gün ve saatinde 2490 sayı~ı kam~nun 2 •. 3 
cii maddelerinde yazılı vesikalarla ve ilk temınatlarıyle bır-
likte komisyona gelmeleri. (3657) 3-5464 

t LAN 
1 - 500 ila 7 50 tane harb paketi torbası ile 250 :300 çift teskereci 

palaska ve kütüklüğü imal ettirilecektir. . .... 
2 - Torbaların imaliye ücreti beherine 100 ve palaska ıle kütuk

lüğün imaliye ücreti olarak beher çiftine 180 kuruş fiat bırakılmış
tır. 

3 - Kütüklük ve palaskaların pazarlığı 16.10.1937 cumartesi gü
nü saat 10 da ve torbaların pazarlığı aynr gün saat 10.30 da M.M.V. 
satm alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - Şartnameler M. M. V. satın alma Ko. dan alınır. ·· 
5 - Bu işlerin bir kısım malzemesi vekaletçe verilecek ve şart

namede gösterilen malzemeyi müteahhid tedarik edecektir. 
6 - Eksiltmeye girecekler pazarlık günü torbalar için 56 lira 25 

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

.. (3658) 3-5397 
1LAN 

1 - 95 bin tane çıplak alominyom matra kapalı zarfla alınacak-
tır. 

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

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

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

BİL!T 
1 - İzmir Gaziemirde yaptırılacak bir (F) tipi hangar ile bir e

rat pavyonu ve bir hela inşaatı kapalr zarfla eksiltmeye konulmuş-
tur. , 

2 - Hepsinin keşif bedeli 167 bin 755 lira 67 kuruştur. 
3 - İhalesi ıs: birinci teşrin -937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - İlk teminat 9637 lira 79 kuruştur. Şartname keşif ve pro-

jeler 839 kuruşa M.M.V. satın alma Ko.dan alrmr. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerind~ yazılı vesikalarla idari şartname
nin 4 üncü maddesinin (F) frkrasında yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektublarınr ihale saatinden behemahal bir saat evvel M. 
M.V. satın alma Kona vermeleri. (3673) 3-5466 

BİLİT 
1 - Milli müdafaa vekaleti hava müsteşarlığı satın alma komis

yonunda çalıştırılmak üzere orta okul tahsili görmüş ve makinede 
süratle yaz yazabilen ve asker1ikle ilişiği olmıyan bir erkek dak.. 
tilo alınacaktır 

2 - Ayda 50 ile 60 lira ücret verilecektir. 
3 - İstekliler okul ,şehadetnamesi, sıhat raporu, emniyet miL 

dürlüğünden almmış bir hüsnühal varakası ve askerlikle alakası ol
madığına dair vesikalariyle birlikte 23.10.937 cumartesi gününe ka
dar bir istida ile M. M. V. hava müsteşarlığına müracaat edecek
lerdir. 

4 - İmtihan 25.10.937 pazartesi günü saat 11 de M. M. V. satın 
adma KO. da yapılacaktır. (3845) 3-5665 

t LAN 
1 - Beher kilo::una tahmin edilen fiat 245 kuruş iki yüz kırk 

beş kuruş olan 15.000: ile 20.000 yirmi bin kilo yün çorap ipliği 
kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - İhalesi 25.10.937 pazartesi günü ~ aat 15 dedir. 
3 - İlk teminatı (3675) üç bin altı yüz yetmiş beş liradır. 
4 - Şartname bedeli 945 kuruş mukabilinde M.M.V. satın al

ma Ko. nundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 saydı kanunun 2. ve 3 cü 

maddelerinde gösterilen vesikalarla birlikte teminat ve teklif mek
tuplariyle ihale saatinden en az bir saat evvel M.M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (369i) 3-5469 

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

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

satın alma Ko. da yapılacaktır. 
3 - İlk teminat 6B7 lira 50 kuruştur. Şartname ve evsafı M. M. 

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

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

• İLAN 
1 - Çorlu mıntakasmda yaptırılacak olan iki adet (F) tipi 

hangar, hamam ve çamaşır yeri, mutbak, su tesiatı ve altı adet erat 
pavyonu inşaatı kapa1ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Hepsinin keşif bedeli 509 bin 224 lira 18 kuruştur. 
3 - İhalesi 23 ikinci tesrin 937 salı günü saat 15 de M. M. V. 

satın alma KO. da yapılacaktır. 
4 - İlk teminat 28119 liradrr. Şartname keşif ve projeler 2547 

kuruşa M. M. V. satın alma KO. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu.

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnamenin 
4 üncü maddsinin (F) fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte teklif 
mektublarını ihale saatından behemehal bir saat evel M. M. V. sa. 
tın alma KO. na vermeleri. (3693) . 3-5707 

ULUS 15 - 10 - 1937 =====' 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma 
Komisyonu llanları 1 1 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma 1 
Komisyonu llanları 

~----------------- -------------------25 TON KOK KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (1482) lira olan yukarıda mikdarı ve cin

si yazılı kömür askeri fabrikalar umum müdürlüğü satm alma ko. 
misyonunca 2.11.937 salı günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (111) lira (15) kuruş. ve 2490 numaralı ka.. 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (3842) 3-5662 

t LAN 
26 birnci teşrin 937 salı günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale 

edileceği 10 birinci teşrin 937 gününde ilan edilen 52 ton kok kö
mürünün muvakkat teminatı yanlış neşredilmiş olduğundan mez-
kfir ilan hükümsüzdür. 3-·5663 

95 ADET ELEKTRİK MOTÖRÜ 
Tahmin edilen bedeli (17.000) lira olan yukarıda mikdarı ve 

cinsi yazılı motör askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 8.12.937 çarşamba günü saat 15 te kapalı azrf ile i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan (1275) lirayx havi teklif mektubla
rını mezkfır günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3817) 3-5706 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 1 
Müdürlii{!ii Satmalma Komisyonu ilanları -

!LAN 
Muhammen bdeli 9236 lira olan muhtelif cins saplar 10-11-937 

çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satm alrnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 692.70 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daıiresinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3795) 3-5621 

t LAN 
Senelik muhammen kira bedeli 1500 lira olan ve yeni inşa olu

nan Ankara gar binası dahilinde bulunan Büvet pazarlıkla ve üç 
sene müddetle kiraya verilecektir. 

Pazarlık 18.10.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada D. D. yolları 2. inci İşletme binası dahilinde 2 No. lu ko
misyon önünde yapılacaktır İsteklilerin idare merkez veznesine ya
tıracakları yüzde 7.5 muvakkat teminat makbuzları ile aynı gün saat 
14 e kadar komisyon başkanl!ğına vermeleri lazımdır. 

Kira şartnamesi 16.10.937 tarihine kadar komisyon reisliğinden 
verilir. {3721) 3-5489 

İLAN 
Eskişehir, İzmir cer atölyeleriyle muhtelif depolar için birin

ci sınıf kazancı ve tesviyeci alınacaktır. 
Talihlerin Ankarada cer reisliğine, Eskişehirde cer atölyesi mü. 

dürlüğüne, Haydarpaşada birinci ve Sirkecide dokuzuncu işletme 
müdürlüklerine istida ile müracaat etmeleri. (3766) 3-5632 

t LAN 
Muhammen bedeli 27096,44 lira olan cebire ve traves bulunları 

15.11.937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara· 
da idare pinasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2032,23 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesilakarı ve nafıa müteahhidlik vesikası ve ı 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

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

t LAN 
Ankara İstanbul arasında seri ve gündüze mahsus devamlı bir 

yolcu servisinin ihdası muvafık görülmüştür. 
Ankaradan pazar, salı, çarşamba, cuma günleri saat 8.20 de kaL 

karak Haydarpaşaya sat 20.00 de varmak ve Haydarpaşadan pazar, 
salr perşembe, cumartesi günleri saat 9.00 da kalkarak Ankaraya 
saat 21.03 de varmak ve 21.10.937 tarihinden itibaren başlamak ü
zere sefere vazı tekarrür eden bu gündüz seferinde yolcuların ye
mek, içmek ve her türlü istirahatleri temin edildiği gibi bu tren- 1

' 

le seyahat eden yolculardan da ekspres ücreti farkı al;nmayaca-
ğını sayın yolcuların ittilaına arzederiz. (3868) 3-5711 

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

Bayramiç Jandarma Alay 
2 Satınalma Komisyonundan : 

Tahmini Miktarı Muvakkat 
bedel - teminat İhale günü Nasıl olacağı Erzakm 

L. K. Kilo L. K. saat cinsi 
658 00 439000 4938 75 20-10-937 Kapalı zarf Ekmeklik 

çarşamba 15 un 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bayramiçte buluna~ J. alay 1, 2, 3 

üncü taburlarının birinci teşrin 937 den itibaren Nısan 938 sonuna 
kadarki ekmeklik un ihtiyacı olan "439000" kilo undur. 

2 - Tahmin bedeli ve muvakakt teminat ve ihale gün ve saatleri 
yukarıda yazrlıdı!'. _ 

3 - İstekliler kanuni belgelerle teklif mektubları ihaleden bir 
saat eve! makbuz mukabilinde komisyona vereceklerdir. 

4 - Komisyon Bayramiç J. alay gazinosunda toplanacak ihale 
salahiyettar makamın tasvibiyle yapılacaktır. 

5 - Şartnameler komisyonda istiyenlere gösterilebilir. 
6 - istekliler belli gün ve saatte komisyona gelmeleri ilb olu-

nur. (6760) 3-5554 

LA GARSON 
MARİF BELL 

BİL İT 
Her birine tahmin edilen fiyatı 50 lira olan 40 tane barometre 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltmesi 1 birinci kanun 937 
çarşamba günü saat 11 dedir. İlk teminat 150 liradır. Şartnamesi 
M. M. V. satın alma Ko. da görülür. Eksiltmeye girecekler kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya. 
zılı belgelerle birlikte ihale gün ve saatında M. M. V. satın al-
ma Ko. da bulunmaları. (3871) 3-5712 

I LAN 
YAPI: Harb okulu yemek taşıma asansörü yaptırılmak üzere a

çık eksiltmeye konmuştur. Keşif tutan 3900 liradır. Keşif proje 
ve şartnamesi inşaat şubesinden verilecektir. İhalesi: 1.11.937 pa
zartesi günü saat 11 dedir. İlk temintı: 292.5 liradır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddelerinde istenen belge
lerle birlikte eksiltme gün ve vaktinde M. M. V. satın alma ko. ı 
misyonunda bulunmaları. (3862) 3-5704 

1 - Pazarlıkta olan işler: Demirköy alayının 126000 kilo kunl 
ot, Pınarhisarın 517000 kuru otları. • 

2 - İhaleleri ayrı ayrı paazrlık suretiyle Vizede yapılacaktır.~,.,;o1 
3 - Demirköyün otunun tutarı 5040 lira, Pinarhisarm 18wm 

lira. 
4 - İlk teminatı 378, - 1358 liradır. 
5 - İhalesi 18-1.inci teşrin-937 pazartesi günü sat 15 dedtr. 
6 - Şartnamelerini görmek istiyenler her gün Vize satın abDôll 

komisyonunda gösterilmektedir. (3707) 3-5474 
' 1 LAN 

Kars garnizonu ve Erdihan ve Şabanlar birliklerinin ihtiyacı ooı 
lan unlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Mikdarı, muhammeıa 
bedeli, ilk teminat ve ihale tarihi aşağıdadır. İhalesi Kars satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti görmek istiyenlerİA 
hergün ve ihaleye i~tirak edeceklerin teklif mektuplarile ticaret <>" 
dası vesikalarını belli zamandan bir saat evel komisyona vermel~ 
ri. ( 3 728) 3-5490 

Muhammen 
Mikdan bedeli İlk teminat Eksiltme 

Cinsi Kilo Lira Lira Ku. Tarihi Saati Mevki! 
Un 450000 58500 4175 20.10.937 9 Kars 
Un 125000 17500 1312 50 20.10.937 11 Erdi ban 
Un 100000 14000 1050 20.10.937 14 Şabanlar 

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

adet bakır karavana 2000 adet kapaklı bakır bakraç için verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 18.10.937 saat 14.30 da İstanbul Tophane Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda yazarlığı yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 25860 lira ilk teminatı 1939 
lira 50 kuruştur. Nümuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle komisyona gelmeleri. (3852) 3-5669 

t LAN 
Eskişehir garnizonu ihtiyacı için 390.000 un kapalı zarfla eksiltı 

meya konulmuştur. Eksiltmesi 22-10-937 cuma günü saat 16 da 
Eskişehir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Sartnamesi komisyonda görülebilir . 
Unun tutarı 47.775 liradır. Muvakkat teminatı 3583 lira 12 ku

ruştur. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 maddelerinde 
yazılı vesikaları ilk teminatlariyle birlikte teklif mektublarmı iha
le saatinden en az bir saat evvel Eskişehir levazım amirliği satııı 
alına komisyonuna vermeleri. (3706) ~5473 

l LAN 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri için 40 ton toz 

~ekerin kapalı zarfla eksiltmesi ı 2. inci teşrin 937 saat 15 de An· 
kara Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Beher kilosu 28 kuruştan muhanunen bedeli 11200 lira ilk 
teminatı 840 liradır. Şartnamesi parasız her gün komisyonda görü.. 
lür. Mühürlü ve kanuna uygun teklif mektubları saat 14 e kadar ka
bul olunur. İsteklilerin teklif mektubları ve kanuni vesikalariyle 
komisyonda bulunmaları. (3876) 3-5723 

İLAN 
1 - Ankara garnizon müesseseleri ihtiyacı için 300 ton yerli 

sömi kok kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 10 2. inci teşrin 937 
saat 15 de Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Beher tonu 27 lira 85 kuruştan muhammen bedeli 8355 lira 
ilk teminatı 626 lira 63 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülür. Mühürlü ve kanuna uygun mektubları saat 14 e kadar 
kabul edilir. İsteklilerin teklif mektubları ve kanuni vesikalariyle 
komisyona müracaatları. (3874) 3-5724 

1 l A N 
Kayseri kor satın alma komisyonundan: . .. .. 
1 - Kor merkez kıtaatı için 210 ton Zongu1dak sömıkok komu• 

rü alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 6510 liradır. 
2 - Şartnamesi kor satın alma komisyonundan alınabilir ve gö

rülebilir. 
3 - Eksiltme 3.11.937 çarşamba günü saat 15 de Kayseri kor sa-

tın alma komisyonunda olacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı azrf usuliyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı 489 liradır. 
6 - Teklif mektupları 3.11.937 çarşamba günü saat 14 e kadar 

kor satın alma komisyonu reisliğine verilmiş olacaktır. Bu saatten 
sonra mektublar kabul edilemez. 

7 - İsteklilerin kanuni vesikalarla birlikte komisyona müracaat-
ları. (3888) 3-5731 

İLAN 
Eskişehir garnioznundaki kıtaat ve müessesat için 650 ton yerli 

antrasit kömürünün 3.11.937 çarşamba günü saat 15 de skişehirde 
levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 18.200 liradır. Muvakkat teminatı 1365 
liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte temi

nat ve teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evel komisyona 
vermeleri. (3889) 3-5732 

Miktarı 
Kilo 
224000 

56000 

1LAN 

Tutarı Tahmin edilen 
Lira Ku. Ku. Sa. 
29120 13 
11200 20 

Muvakkat 
Fi. Teminat 

Lira Ku. 
2184 
840 

Müddeti 
Ay 
12 
12 

Gün Saat Münakasa şekli Cinsi 
Salı ıs kapalı Un 

Tarih 

9.11.937 
9.11.937 

Salı 17 kapalı Sığır eti 
1 - Kırkağaçtaki kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan kapalı un 

ve sığır etinin şartnamesinde yazıldığı gibi münakasya konmuştur. 
2 - İhale gün tarih ve saatleri hizalarında yazılı ı>lmakla Kırk· 

ağaçtaki piyade alay satın alma komisyon binasında yapılacaktır. 
3 - Şartnameleri 250 kuruş mukabilinde gönderilir. 
4 - fsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesi

ka göstermeleri mecburidir. .. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 

üncü madelerinde ve şartnamelerindeki vesikalariyle kapalı azrf 
usuline tabi olarak ihale saatından bir saat evel kapalı zarflariyle 
teminat makbuzlarını veya banka mektublarını teklif mektublarmı 
mühürlü olarak komisyona vereceklerdir. (3859) 3-5709 

Ank.ara Vilayetinden: 
Yüksek Ziraat -nstitüsündeki tecrid evinde yapılan şarbon aşı

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

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

nm ihalesi 19.10.1937 salı günü saat 15 de yapılmak üzere açık art
tırmaya konmuştur. 

Aylık icarı 30 liradır. Talihlerin 27 liralık muvakkat teminat
larını defterdarlık veznesine yatırma!arı ve ihale gününde komis-
yonda hazır bulunmaları. (3785) 3-5593 
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Karacabey Merinos yetiştirme j Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
if tı• '-' • •• d•• ı· • '-' •• d 1 - Eskisehirde mazbut vakıflardan Akarbaşı, Defterdar ve Çe-

Ç ıgı mu ur ~oıın en : ribaşı adlam~daki üç değirmenin mülkiyetleri satılma~ ~zere 11.10. l 
· ·h · · · 937 gününden 27.10.937 gününe kadar şartnamesi mucıbınce kapalı 1 Karacabey merinos yetiş.tirme çiftliğı hayvanatı ı tıyacı ıçın 

1 k d . dd d 'k d'l h ı · ~ d zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. . . 
satına ınaca ôrt ma e e zı re ı en ayvan yem erı aşagı a ya- 2 - Her üç değinnenin birlikte muhammen bedelı (70.000) hra-
zıh olduğu veçhile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - 5295000 kilo yulafın eksiltmesi kapalı zarf usulü iledir. dır.3 - İhale bedeli dört taksitte alınacaktır. Birinci taksit hini i-
A - Yulafın beher kilosu tahmini fiyatı beş kuruş yirmi beş 

santimdir. halede nihayet bir hafta içinde peşin verilecek ve diğ~r üç taksiti 
B _ Muvakkat teminat olarak 2035 lira alınacaktır. müsavi mikdarlar üzerinden ihale tarihinden itibaren bırer sene fa_ 
C _ İhale günü 19 teşrinievel 937 tarihine müsadif salı günü sıla ile üç senede ve her taksit sene başında nakden ödenecektir. 

saat on bir olarak tesbit edilmittir, 4 - İhalesi 27.10.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat on 
2 _ 264100 kilo arpanın eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. beşte Eskişehir vakıflar müdürlüğü ihale komisyonunca vakıflar u-
A _ Arpanın beher kilosu tahmini fiyatı beş kuruş 25 santimdir. mum müdürlüğünün tasdikina taliken yapılacaktır. Bu saate ka~~ 
B _ Muvakkat teminat olarak l040 lira alınacaktır. teklif mektubu ve teminatı vermemiş olanlar artırmaya kabul e 
C - İhale günü 19 teşrinievel 937 tarihine müsadif sah günü miyecektir. 

5 - Muvakkat teminat muhammen bedele göre (4750) liradır. aaat on beş olarak tesbit edilmiştir. 
3 - 31000 kilo mısır ve 32000 kilo bakla ve 4680 kilo tuz açık ek- 6 - Satışa aid şartname Ankarada Vakıflar umum müdürlüğü 

emlak müdürlüğünde ve İstanbulda İstanbul vakıflar baş müdürlüsiltme usulü ile münakasaya konmuştur. 
A _ Mısırın beher kilosu muhammen fiyatı beş kuruş yirmi ğünde ve Eskisehirde vakıflar müdürlüğünde parasız verilir. 

beş santim, baklanın beş kuruş yirmi beş santim, tuzun da be- 7 - Artırmaya iştirak edenler şartnamenin bütün muhteviyatını 
her kilosu beş kuruş yirmi beş santimdir. kabul etmiş sayılır. <3793) 3-5622 

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

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

saya konmuştur. 
A - Susam küspesinin kilosunun tahmini fiyatı altı kuruştur. 
B - Muvakkat teminat olarak 288 lira alınacaktır. 
C - İhale günü 20 T. evel 937 tarihine müsadif çarşamba günü 

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

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

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

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

Tavul{çuluk enstitüsü direktör
lüğünden: 

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

iktisat Vekaletinden: 
1 - Vekaletimiz iş dairesi için adet ve evsafı aşağıda yazılı (16) 

kalem mefruşat satın alınacaktır. 
2 - Muhammen kıymeti (2554) lira olup muvakkat teminat 

(191,55) yüz doksan bir lira elli beş kuruştur. 
3 - İhale 25.10.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10 da 

Levazım müdürlüğünde toplanacak kıomisyonda ihale edilecektir. 
4 - İsteklilerin bu işe aid şartnameyi görmek ve yüzde (7,5) 

muvakkat teminat parasını yatırmak Uzere Levazım müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (3809) 

LİSTE: 
Adet 

5 
4 
3 
1 
5 
1 
3 
7 

42 
lO 

2 
3 
6 
1 
1 
ı 

16 

Cinsi 
Yazı masası camlı (85xl85) 
Yazı masası camlı (80ııtl50) 
Yazı masası camsız (70xl25) 
Yazı masası camlı (80ltl40) 
Daktilo masası (55x95) 
Basküllü koltuk 
Döner koltuk 
Sabit koltuk 

Sandal ya 
!storlu dosya dolabı 
Etejer 
Kristal cam (55xl00) 
Mavi maro'cen sandalya 
Bir takını perde 
İçtima masası (25x100) 
Mustatil masa (120x.200) 

3-5614 

Hava yolları devlet işletme ida
resinden: 

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

den yaptırılması. 
Keşif bedeli: ~2,800 liradır. 
Şartname, plan ve mukavele projeleri Ankarada P.T.T. Umum 

müdürlüğü binasında Hava yolları acentasından, 
lstanbulda: Karaköy postamnesindeki Hava yolları acentasın

dan ve 
lzmirde: Nafıa müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 
Eksiltme 26.10.937 salı günü saat 14.30 da Ankara tayyare mey

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

nıinat mektubu ve müteahhitlik vesikası ve sair kanuni belgeleriJe 
birlikte eksiltme ~aatinden bir saat eve.tine kadar idareye vermeleri 

(3798) 3-5613 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Tel<lrdağ nafia müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Büyük Karıştıran civarındaki (Hor

hor memba) suyunun Büyük Karıştıran köyüne ve İstanbul - Edir
ne yoluna akıtılması inşaatıdır. Keşif bedeli (14961) lira (30) ku
ruştur. 

2 - Eksiltme Z5.10.937 tarihinde pazartesi günü saat (16) da 
Tekirdağ nafıa müdürlüğünde eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır, 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evraklar Na
fıa müdürlüğünde görülür. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1123 lira muvakkat 
teminat vermesi ve resmi gazetenin 3645 sayılı nüshasında çıkan ta
limatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

İsteklilerin tekHf mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
ıneleri q;ıuktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 3-5646 

Devlet Demiryollan 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 nisbetinde muvakkat te
minatla kanunun tayin ettiği vesikaları. nafıa işleime aid eksilt
melere girmek istiyenlerden aranacak müteahhiOlik 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 
Sirkecide İşletme komisyonunda verilmektedir. 

(6908 - 3818) 3-5655 

Jandarma genel liomutanl1ğı An· 
kara satınalma komisyonundan: 

1 - Bir tanesine (130) kuruş kıymet biçilen (6000) tane ale
minyum matra kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 18.10.937 pazartesi 

. günü saat onda pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu pa

zarlığa girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge (585) liralık 
ilk teminat makbuz veya banka mekutblariyle birlikte belli gün ve 
saatta komisyona baş vurmaları. (3623) 3-5374 

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

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

Malatya askerlik. şubesi başkan
lığından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatyada yapılacak sekiz adet a
ker1 inşaat binaları olup keşif bedeli "17534'' lira "40" kuruştur. 

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

3 - lstiyenler eksiltme şartnamesile buna bağlı ewakı Malatya 
askerlik şubesinde görebilirler. 

4 - Eksiltme 22.10.937 tarihine rastlayan cuma gUnü saat 16 da 
Malatya askerlik şubesinde toplanacak komiayon huzuriyle yapıla
caktrt. 

5 - Eksiltmeye gü-ebilnıek için taliplerin 131.5 lira 8 kuruşluk 
yüzde 7.5 muvakkat teminat vermeleri ve 937 yılına aid Nafıa veka
letinden musaddak ehliyet vesikası ve Ticaret odası kayıt vesika
larını göstermeleri şarttır. 

fi - Teklif mektupları yukarıda D. maddede yazılr miiddetten 
bir sMt evetine kadar inşaat komisyon relı!liğine getirerek makbuz 
mukabilinde verecektir. Posta ile mektupların muayyen saatte gel
ıni~ olması ve dış zarfın mühür ile iyice kapatılmış olınası ~dır. 

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

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

şası bu defa keşif ve şartnamesi ~adil edilerek ve kalyplar hariç 
betonaım.e işleri metre mikabı 45 lıra 6 kurşa çıkarılan 94590 liralık 
işten şimdilik 30000 lira keşif bedelli inşaat tekrar kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Eksiltme 27.10.937 çarşamba günü saat 
15 de belediye encümeninde yapılacaktır. Eksiltmey~ girebilmek i
çin 2250 lira muvalclrat teminat vennesi ve şartnamesinde yazılı 
vesika ibraz etmesi l!zrmdır. Proje, idart ve fenn! ~rtnameler 150 
kuruş mukabilinde belediyen alınır, 3-5508 __ 

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

binasında (52646.~0) lira keşif bedelli Üsküdar Valdebağr prevan
tıoryonıu talebe ve öğretmen sanatoryomu inşaatı kapalı zarf usu-
lü ile eksiltmeye konulmuştur. . 

Mukavele; eksiltme, bayındırlık ışleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hülasasiyle buna mü~ferri diğer evrak 
(264) kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (3883) liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarmı ve en az (S0.000) liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair nafıa vekaletinden alınış olduğu mü.teah
hidlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 25.10.937 
pazartesi günü saat 14 e kadar nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

3--5342 

---------------------------------------~-----
Harita genel direktörlüğünden: 
1 - Hartalann bezlenmesinde kullanılmak için 17500 metre be

yaz bez kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel 7000 ve muvakkat te:m.inat S25 liradır. 

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

gireceklerin de teklif mektublarmı ihale saatmdan bir saat evel 
Cebe<:ide harta genel direktörlüğü satın alma komisyonuna gelme-
leri. (3634> 3-5331 

7 

İstanbul sıhhi müesseseler artır· 
ma ve eksiltme k.omisyonuııdan: 

Yapılacak iş: Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastanesi mer-
kez pavyonu inşaatı. 

Muhammen fiat: 32,600 liradır. 
Muvakkat garanti: 2445 lira. 
Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastanesinde yaptırılacak o 

lan merkez pavyonu inşaatı kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 20.10.937 çarşamba günü saat 15.30 da Cağaloğlun .. 

da Sıhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komis. 
yonda yapılacaktır. 

2 - Mukavelename, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartları, proje ve keşif hulasası ile buna müteferri diğer evrak 163 
kuruş bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılt 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe benzer 25.000 liralık iş yaptığına 
dair Nafıa vekaletinden almış olduğu müteahhidlik vesikasiyle mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektuplarile birlikte teklifi havi 
mektuplarını ihale saatinden bir saat eve] makbuz mukabilinde ko· 
misyona vermeleri. (6667/3714) 3-5494 

İzmir ili daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye k~mulan iş : Ödemiş - Çatal yolunun 1+540 "' 

14+350, 25+500 - 26+ 100 kilo
metreler arasında.ki köprü, men
fez ve şosenin esaslı onarılma.
sı. 

Bu işin keşif bedeli 

Bu işe aid keşif ve sair evrak 
aş.ağıda gösterilmiştir. 

İstekliJer 

Eksiltmenin yapılacağı yer ta
rih gün ve saati. rl 

(74947) lira (92) kuruştur. 

A - Eksiltme tartnamesi. 
B - Mukavele projesi , 
E - Bayındırlık işleri genel ş~ 
D - Hususi, umu.mi, fenni şart. 
name. 
C - Keşifname ve grafik. 

Bu şartname ve evrakı İzmir• 
Ankara - İstanbul Nafia müdür.. 
lüklerinde görüp inceleyebilir.o 
ler. 

25 - birinci tC§rin - 937 pazartesf 
günü saat 11 de İzmir viliyetıl 
dai.ı:nt encümeninde. 

Eksiltmeye girebilmek l~n ge-,.... Bayındırlık bakanlığrndan alın..ı 
reken belgeler ıı mış müteahhitlik ve ticaret oda .. 

aı belgeleri. 

Eksiltme kapalı zarf uauliylo 
yapılacağından istekliler l& 

~ inci maddede yazılı saatten bir 
saat evveli teklifnamelerini İz· 
mir ili daiıni encümeni reisliğine 
vererek makbuz almaları. 

Muvakkat teminat rr (5622) lira 
'(3558 - 3826) 3-5642 

Harta genel direktörlüğünden: 
ı - Şartnameleri ayn ayn yaptlmıt a,ağıdıa muhammen bedel

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

2 - İstekliler şeraiti anlamaık üzere her gü'l ve eksiltmeye gi
l"CCeklerin de muvakkat teminat makbu.zlariyle yazılı gün ve sa· 
atlerde Cebecide Harta Genel Direktörlük satın alma komisyonu
na gelmeleri 
Muhammen B. Cinai Miktarı Muvakkat T. İhale T. Gün ti saati 

Lim 
1800 
600 

Kuru ot 
Saman 

Kilo Lira K. 
40000 135 00 

IOOOO 45 00 
(3735) 

22-1~937 cuma 10 da 
22-10.937 ,, 11 de 

3-5512 

Zonguldak C. H. P, ilyönkurul 
başkanlığından: 

Türkocağından cumhuriyet halk partisine mildevver Zangul
dakta Kdburnunda a&kerlik şubesinin oturduğu bina ve altındaki 
gazino ve beton bahçe, beraber, tütüncü ve terzi dükkanları 11.11.937 
perşembe günü saat 1.5 de parti kurağmda ihale edilmek üzere 51 
giin miiddetle açık arttırma ile ve bedeli peşin olmak şartiyle satı· 
lığa çıkanlmı,br. ~deli nnıhammeni 2~ bin li~dır •. İsteklilerin 
,artnameyi parti bürosundan parasız alabileceklerı ve ılk arttırma
ya gireceklerin 187 5 liralık teminatlariyle ihale günü parti ilyön-
kuruluna müracaat etmeleri ilin olunur. (3643/6578) 3-5385 

Gümrük ve hıhisar1ar Velcilliği 
müfettiş muavinliği müsabaka 

imtihanı 
Vekillik teftiş heyetine otuz be~ lira asli maaşlı iki müfettlf 

muavini müsabaka ile alınacktır. 
1 - Bu müsabakaya girebilmek için: 
A)Memurlar kanununun dördüncü maddesinde yazılı vasıflan 

haiz bulunmak, 
B) Yaşı otuzdan yukarı olmamak. 
C) Askerlik vazifesini bitirmiş olmak, 
Ç) Hukuk fakültesi, siyasal bilgiler okulu, yüksek iktisad ve 

ticaret mektebinden veya bunlara mümasil aynı derecedeki ecnebi 
bir mektebten mezun bulunmak, 

D) Fransızca, Almanca, İngilizce lisanlarından birini bilmek, 
E) Ahlak ve seciye itibariyle kendisine güvenilir olduğu anla-

iiltnak, 1 
F) Sihati her türlü iklime ve her nevi seyahate müsaid oldu .. 

ğu tam teşekküllü bir resmi hastaneden alınacak raporla tevsik e .. 
dilmek gerektir. 

2 - İstekli olanlar, nihayet önümüzdeki birinci teşrinin sonu. 
na kadar vekillik teftit heyeti reisliğine dilekçe ile müracaat edip, 
oradan verilecek tercümeihal beyannamesini, ekleriyle birlikte 
ve üzerinde anlatıldığı gibi eksiksiz olarak doldurup, en geç ikin .. 
ci teşrinin on beşinci gününe kadar vekillik teftiş heyeti reisliği .. 
ne ulaştırmış bulunacaklardır. 

3 - İsteklilerden evsafı uygun bulananlar, binnci kanunun ye .. 
dinci salı günü arzularına göre Ankara veya İstanbulda mali, ikti ... 
aadt ve hukukl mevzular dahilinde ya.zıh bir imtihana çekilecek• 
ler ve ayrıca. bildikleri lisandan da imtihan edileceklerdir. ' 

4 - Tahriri imtihanda kazananlar, birinci kanunun on dördün .. 
cü salı günü Ankarada ayrıca bir de şifahi imtihan vereceklerdir. 

5 - Her iki imtihanın yapılacağı yerlerle başlangıç saatleri, 
teftiş heyeti reisliğince, isteklilerin dilekçelerinde gösterecekleri 
adreslere yazı ile bildirilecektir (3702) 3-5471 
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Mektebliler !.. Bütün Halil Naci Mıhçıoğlunda 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
Ankara divanı muhasebat dairesi kalöriferleri için kapalı zarf 

usuli ile alınacak yerli kömürüne dair münakasa ilam: 
Mikdarı 120 tonu daire tarafından kati ve 50 tonu ihtiyari ol· 

mak üzere 170 tondur. 
Münakasa tarihi, mahalli 27.10.937 çarşamba günü saat 11 de 

Divanı muhasebat idare ve hesab işleri müdliriyetinde müteşekkil 
aatxn alma komisyonunda. 

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

,toklifledni aynı gün saat ona kadar mezkur müdüriyete müracaat· 
la makbuz mukabilinde teslim etmeleri lazımdır. Buna dair şart· 
name parasız olarak daireden alınabilir. (3708) 3--5526 

. MARMARA ÜSSÜBAHRİ KOMUTANLIGI SATINALMA 
KOMİSYONUNDAN: 

Tahmini Fi. İlk teminatı 
Cinsi Kilosu Krş. Lira Ku. Münakasa gün ve saati 

Kuzu eti 20.000 30 
Koyun eti 25.000 40 1762 50 3.T .sani.937 çaqamba 15 
Sığır eti 30.000 25 

Komutanlık deniz eratının yıllık ihtiyacı için yukarıda cinsi 
ve mikdan yazılı üç kalem et kapalı zarf usuliyle satın alınacağı ve 
eksiltmesi 3.11.937 gün ve saat 15 de İzmitte Tersane kapısındaki 
komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe aid şartname İstanbul 
deniz levazım satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan be
deh~iz olarak alınabilir. İsteklilerin yukarıda yazılı ilk teminatla
riyle birllkte kanuni vesikalarını havi tekl~f mektublarını ?1uayyen 
gün ve saatten bir saat eveline kadar komısy_?na v~~elerı. Bu .et.e 
aid münakasanın 23.10.937 günnüde yapxlacagrm bıldıren evelkı ı-
18.nların hükmü olmadığı. "6988'' (3881) 3-5720 

Dahiliye Vekaletinden 
1 - Vekaletin 937 mali: yılı ihtiyacı için (350) ton sömikok 

{türk antrasit) kömrünün mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme 3 ikinci teşrin 937 çarşamba günü saat 15.30 da 
Ankarada Yenişehirde vekalet binasında toplanacak satın alma 
komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muham.-nen bedel (10150) liradır. 
4 - Muvakkat teminat (761) lira (25) kuruştur. 
5 - İsteklilerin bu babdaki şartnameyi vekalet levazımından al

maları lazımdır. 
6 - İsteklilerin 3 ikinci teşrin 937 günü saat 14.30 za kadar 

teklif mektublarınr satın alma komisyonu reisliğine makbuz muka. 
bilinde vermeleri icabeder. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektublannın altıncı madde
de yazılı saate kadar reisliğie gelmiş bulunması şarttır. Postada o-
lacak gecikmeler muteber değildir. (3864) 3-5708 

Nafia V eli_aletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursada Kirmastı çayı ve Apol

yont gölü seddeleriyle tefcir kanalları ve teferruatı, keşif bedeli 
562.139 lira 99 kuruştur. 

2 - Eksiltme: 9 son teşrin 937 tarihine rastlayan salı günü saat 
15 de nafıa vekaleti sular umum müdrlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 28 lira 12 
kur§ bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 26235 lira 60 kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve 150.000 liralık naha işlerini te· 
ahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmak
ta kabliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik 
vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarını ikinci mad
dede yazzlı saatten bir saat evetine kadar sular umum müdürlü.. 
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecik-
meler kabul edilmez. (3805) 3-5705 

MARMARA ÜSSÜBAHRI KOMUTANLIÖI SATINALMA 
KOMİSYONUNDAN: 

Tahmin Fi. tık Teminatı 
Cinsi Kilosu Krş. Sa. Lira Krş. Münakasa gUn ve saati 
Ekmek 360.000 10 36 2797 28 

Ekmek 170.000 9 61 1225 28 

Merkez için 
1/2. teşrin.93 7 
Darıca ıo. top 
alayı için 
1/2.teşrin.937 

14 

16 

Komutanlık teşekkülündeki kara eratırun ihtiyacı için yukarı
da mıkdarı yazılı ekmek ayn ayrı kapalı zarf suretiyle satın alı
nacaktır. Eksiltrneleri 1 teşrini sani 937 pazartesi günü hiazlarmda 
yazılı saatlerde İzmitte Terı;ane kapısındaki komisyon binasında 
yapılacaktır. Merkeze aid şartname 187 kuruş bedel ile ve d~ğeri 
bedelsiz olarak İstanbul Kasrmpaşa Dz. Lv. satın alına komısyo
nundan ve komisyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin yukarıda ya· 
ulı ilk teminatlariyle birlikte kanuni vesikalarım havi teklif mek.. 
tublarını muayyen gün ve saatlerden bir saat eveline kadar komis· 
yona vermeleri. 

Bu ekmeğe aid münakasanın 25.10.937 günnüde yapılacağını 
bildiren evelki ilanların hükmü olmadrğı "6987" (3880) 3-5721 

MARMARA ÜSSÜBAHR1 KOMUTANLIGI SATINALMA 
KOMİSYONUNDAN: 

Tahmini Fi. İlk teminatı 
\Cinsi Kilosu Krş. Sa. Lira Münakasa gün ve saati 
Ekmek 400.000 9 61 2883 1/2.teşrin.937 pazartesi 11 

Deniz eratının yıllık ihtiyacı için yukarıda mikdarı yazılı ek.. 
mek kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Eksiltmesi 1 il. teşrin 
937 pazrtesi günü saat 11 de İzmitte Tersane kapısındaki komis
yon binasında yapılacaktır. Bu işe aid şartname İstanıbul deniz sa
tınalma komisyonundan ve komisyonumuzdan 193 kuruş bedel mu
kabilinde alınabilir. İsteklilerin yukarıda yazılı ilk teminatlariy
ı. birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mektublarını muayyen 
gün ve saatten bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. 

Bu ekmeğe aid münakasanm 22.10.937 gününde yapılacağmı biL 
cııren evelki ilanlarm hükmü olmadıği. "6989" (3882) 3-5719 

lstanhul liman işletme idaresinden: 
1 - İdaremizin inşa ettireceği yolcu salonu binasının pazarlığı 

2.11.937 sah günü saat on dörtte idare şefler encümeninde yapıla
caktır. 

2 - Bu iş.in muvakkat teminatı 30.000 liradır. Talipler asgari 
!50 bin lira kıymetinde bir tek bina yaptıklarını tevsik edeceklerdir. 

3 - Taliplerin referanslarmr nazarı dikkate alacak olan idare işi 
en ucuz fiat verene vermeğe mecbur değildir. Teklif sahiplerinin 
vücuda getirdikleri eserlerin bir listesi teklifnameye raptedilecek
tir. 

4 - Teklifler encümene zarf içinde kapalı olarak verilecektir. 
5 - Bu işe aid ~rtname, projeler fen servisinden 25 lira muka

bilinde alınacakt r. 
5 - Mütemmim i.ı:ahat için yolcu salonu inşaat bürosuna müra• 

C< ~~ tedilecekti.r. (38l'7) 3- 5730 - ... 

Birinci mıntaka 

haşk~anlığından : 
etibha odası 

Müddetleri biten idare heyeti ve haysiyet divanı azalarının ye
rine yenisinin intihabı iç.in 4.10.937 tarihinde yapılan içtimada ekse
riyet hasıl olmadığından nizamnamemizin 6 ıncı maddesi mucibince 
intihab 19.10.1937 salı günü saat 17.30 a talik edilmiştir. 

Oluş sayın azarnıza malOmat olmak üzere ilan olunur. 
(3886) 3-5729 

İnhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - İdaremizin Çamaltr tuzlasında şartname· ve tablo şemasına 

uygun olmak üzere yeni bir elektrik santralı tesisi işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Bu tesiatın montajı da dahil olduğu halde muhammen be
deli sif İzmir 95.000 lira ve muvakkat teminatı 6000 liradır. 

111 - Eksiltme 9.XII.937 tarihine rastlayan perşembe günü sa
at 15 de Kabataş.da levazım ve mübayeat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 475 kuruş mukabilinde inhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir baş müdürlüklerinden alına
bilir. 

V - İsteklilerin, f ennt şartnamede yazılı takatte bir gazojen 
tesiatı yapmış olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartnameye 
uygun olmak üzere ihzar olunmuş fenni teklif projelerini tetkik 
edilmek üzere eksiltme gününden en az ıs gün eveline kadar, İn
hisarlar tuz fen şubesi müdürlüğüne vermeleri münakasaya gire. 
bilmek için dahi eksiltmeden azami 2 gün evetine kadar teklifle
rini muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika ahnaları HL 
zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V nci 
maddede yazılı diğer vesikayı ve muvakkat teminat akçesi mak
buz veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü 
en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu reis
liğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. "B." "6960'' 

(3879) 3-5722 

Anl~ara valiliğinden: 
Keşif bedeli 20695 lira 65 kurştan ibaret bulunan Ankara Eti

mesut radyo istasyon iltisak yolunda toprak tesviyesi sınai ima
lat ve makadam şosa in§aatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
karılmıştır. 

İhalesi 3 teşrinisani 937 çarşamba günü saat 15 de Ankara 
vilayeti nafıa müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektublarrnı 1553 liralık muvakkat temi
nat mektubu veya makbuzu, ticaret odası vesikası ve nafıa veka
l~tinden alınmış 937 senesine aid müteahhidlik vesikasiyle bir
lıkte saat 14 kadar komisyon reisliğine vermeleri laznndır. 

İstekliler, keşif evrakını ve şartnameler! her gün nafıa mü· 
dürlüğünde görebilirler. (3865) 3--5710 

Türkiye Cümhuriyet 
Bankasından: 

Merkez 

İkramiyeli % 5 faizli 1933 Ergani istikrazı tahvillerinin 9 un
c~ ikramiye keşidesi b.ankamı~ i~arei merkeziyesinde 16.10.937 gü
nu sabah saat 9 da malıye vekaletı, bankaımz ve diğer bankalar mü
messilleriyle noter huzurunda icra edilecektir. 

Keşidede herkes bulunabilir. 3-5703 

En hoş meyva tuzudur. İnki 

bazı defeder. Mide, bağırsak, ka. 
raciğerden mütevellit rahatsızlık. 
ları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Acele Satılık Arsa 
Yenişehirde Selaruk C. 320 

M2 demirtepede 420 M2. Tele-
fon 1538 3-5679 

Kiralık dükkan 
Ordu evinin altındaki ıo No. lu 

dükkan pazarlık suretiyle kira
ya verilecektir. 

.. Taliplerin 16.10.937 cumar
tesi günü saat 14 de Ordu evi 
müdürlüğüne müracaatları. 

3-570.2 

ZAYİ 
Adana erkek öğretmen okulu 

müdürlüğünden almış olduğum 
tasdiknameyi zayi ettim. Yenisi
ni çıkartacağım. Eskisinn hük· 
mil olmadığı. 

Harta levaznn şubesi yazıcı 
eri: Nuri 3-5726 

Kiralık Ev 
Yenişehirde vekaletler karşı

sında Karanfil sokak (43) numa
rada 3. oda, bir hol, banyo hava
gazı, elektrik vardır. Ehven fi· 
atla verilecek. 3-5716 

ZAYİ 
1931 senesinde Ankara krz li

sesi .7. inci s.ınıfından aldığım 
tasdıknam:mı kaybettim, yeni
sını alacagımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Kaniye Etikan 

Satılık Ev 
Dışkap~da ~sfalt üstünde üç 

odalı kargır. hır ev 2700 liraya 
satılıktır. Zıraat enstitülerinde 
kimya başasistanı Ali Rızaya 
müracaat. 3-5727 

Dr. EMİR NECtB 
ATAKAM 

Doğum ve Kadın Hasta
lıkları Mütehassısı. PCMOtaha
ne caddesi B. Yusuf Hik
met apartımaru No. 3 saat ıı 
den itibaren hastalarına bakar 

Telefon: 1816 -

YENi 
BUGÜN BU GECE 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya 
Piyangosu 

ikramiye 1 5·400 Lira 

Keşide 7.12.937 bir bilet bir lira 
Biletler: Cemiyet merkez ve şubeleriyle yeni posta

hane karşısında Erzurum hanında ilan işleri bürosunda 
ve piyango bayilerinde satılır. (6553/ 3631) 3-5375 

Sayın müşterilerimize 
Dükkanlarımız 18 birinci teşrin 937 pazartesi gününden itiba· 

ren öğleleri saat birden ikiye kadar yemek tatili dolayısiyle ka· 
palı bulunacktır. 

Akba kitab evi ve kaatçxhk, Bankalar caddesi. 
Akba kitab evi şubesi, Samanpazarı. 
Halil Naci Mıhçıoğlu, Anafatralar caddesi. 
Halil Naci Mıhçıoğlu şubesi, Bankalar caddesi. 
Halk kırtasiye tecim evi, Anafartalar caddesi. 
H~~t kitab evi Ankara şubesi, Bankalar caddesi. 
Hılal kırtasiye mağagasr, Çocuk sarayı caddesi. 
Mahmut Nedim İrengün, Hal'de. 
Tarık Edip kitab evi, Anafartalar caddesi. 
Türk mektebliler pazarı, Adliye sarayı caddesi. 
Yıldız kırtasiye mağazası, Bankalar caddesi. 

İktisat vek.aletinden: 

3-5728 

1 - Vekaletimiz iş dairesi için adet ve evsafı aşağıda yazılı 
(16) kalem mefruşat satın almacaktır, 

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

3 - İhale 25.10.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10 da 
levazım müdrlüğünde toplanacak komisyonda ihale edilecektir. 

4 - İsteklierin bu işe aid ~rtnameyi görmek ve % (7,5) mu· 
vakkat teminat parasını yatırmak üzere levazım müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. (3809) 

LİSTE: 
Adet 

5 
4 
3 
1 
5 
1 
3 
7 

42 
10 

2 
3 
6 
1 
1 
2 

16 

Cinsi 
Yazı masası camlı (85X185) 
Yazı masası camlı (80X150) 
Yazı masası camsız (70X12S) 
Yazı masası camlı (80X140) 
Daktilo masası (.55X95) 
Baskülliı koltuk 
Döner koltuk 
Sabit koltuk 
sandal ya 
İstorlu dosya dolabı 
Etejcr 
Kristal cam (55X100) 
Mavi maruken sandalya 
Bir takım perde 
İçtima masası (250X100) 
Mustatil masa ( 120X200) 

3-5 

SEF ALIN 
Baş 
ve 
Diş 
Ağrıları 

Niçin ısbrab çekiyorsunuz? 
Başınız ağrıyorsa derhal bir Sefalin 

alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
amba1 ajlan isteyiniz. 

2-2408 

StNEMALAR HALK 

İmtiyaz sahibi ve Başınıı~ 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Marinella filmini yaratan tatlı bakışlı 
ve altın sesli Tino Rossi'nin 

BU GÜN BU GECE 
Heyecanlı, hareketli sahneleriyle 

dolu fransızca sözlü 

BEY AZ KADIN TİCARETİ 

Umumt neşriyatı idare 1 
eden Yazr İşleri MüdUrU 
Mümtaz Faik FENİK 

Ulus Basımevi: ANKARA 

KİTARALAR ÇALARKEN 

Nefis musiki nağmeleriyle bezenmiş 
hakiki bir şaheser 

Ayrıca - Dünya haberleri ve 1 kısım.. 

hk öğretici filim 

Kate De Nagy _ ]. P. Awnont. J. Beny 

Ayrıca - dünya haberleri ve 1 kısım. 
lık öğretici film 

HALK MATİNESİ: 12.15 de 
GP BENf 


