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Motörlü kuvvetlerimizden bir parça geçid ramlnde 

Aydm manevralarmdan sonra 

Kahraman askerlerimiz çok 
güzel bir geçid resmi yaptılar 

Germencik, 15 (Hususi muhabirimizden) - Manevrala. 
ra İtti.rak eden bütün kuvvetlerimiz bugün aaat 14 de Ger
mencik civarında lnova'da, bir geçid resmi yaptılar. Geçid 
resmi çok muntazam oldu. Ve sahayı dolduran yüzbinlerce 
halk tarafından heyecanla alkışlandı. Halk daha sabahtan 
itibaren trenlerle otobüslerle, Aydın'dan, lzmir'den, Nazilli
den ve Denizli'den geçid resmi sahasını doldurmuştu. 

Çocuklar bile erkenden yollara dökülerek merasim mey
danında toplanmışlardır. Merasim yerindeki locada Mareşal 
Fevzi Çakmak, bütün generaller, Ankara'dan gelen ataşeıni. 

literler, ecnebi konsoloslar, civardaki bütün vilayetlerin va
lileri ve belediye reisleri bulunuyordu. 

Geçid resmine genif mikyasta hava kuvvetlerimiz ve 
manevralarda bulunan bütün kıtaat İftirik etmişlerdir. 

Günlerce günq, yağmur ve fırtına albnda yürüyen harb 
eden erlerimizde, nıbaylarmuzda yorgunluktan zerre kadar 
eser görülmüyordu. Hepsi dik ve canlı olarak büyük bir 
intizam içinde geçtiler. Sürekli alkqlarla kartılandrlar. Ge
çid resminden sonra Mareşal Fevzi Çakmak hususi trenle 
Ankara'ya hareket ebniştir. 

Filistin gene karıştı Tuncelideki 
hadiselerin 

failleri 
Kudüste örfi idare ilan olundu 
Fi~istinin şimal sınırı kapatıldı 

-
Elaziz ağır cezasında 

muhakeme ediliyorlar 
Elaziz, 15 (A.A) - Bugün muha

lefet hareketi maznunlarmrn muhake
mesine Tunceli ağır ceza mahkemesin
de aaat 9.30 da dev~,m edilmiştir. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

İngiltere Dış İşler Bakanı B. Eden 

enternasyonal vaziyeti izah ediyor: 

" Bir fırtına ve meydan 
okuma devresi yaşıyoruz,, 
Bugünkü vaziyet alenen müdahale 

ve muahede/erin bozulmasıdır 
Londra, 15 (A.A.) - Dış işler bakam Eden bu akşam, Loid Corcun 

ıeçim mıntakası olan llandudne' de söylediği nutukta enternasyonal va
ziyeti bahis mevzuu etmiştir. 

Eden evvela İspanya meselesine temas ederek karrşmazlığı teab
hüd etmiş olan bazı memleketlerin faal kanşmalarda buh1nduğunu 
söylemiş ve demiştirk i: 

"- Tarih, bize gösteriyor ki, 
dq müdahalelerle dahilde alman 
tedbirler hiç bir vakit devamlı o
lamamıştır. İngiltere karışmazlık 
siyasetine katiyen sadık kalmıştır. 

Hiçbir ingiliz tayyaresinin İspanya-
ya gitmemiş olmasından dolayı mem -
nun olabiliriz. Fakat, bu demek değildir 
ki, İspanyanın mülki tamamltğma, müs
takbel İspanyol hükümetinin tarih! si
yasetine, bazı memleketlerin müdaha
leleri neticesinde Akdenizde çıkabile

cek ihtilatlara ve nihayet İngilterenin 
Akdenizdeki hayati menfaatlerine teal
Ink eden hususlarda sonuna kadar bi
gane kalacağız. İspanyol meselesi ka
nşmazlığı ile ingiliz menfaatlerini teh
likeye düşüren karışmazlık siyaseti a
rasında kati bir fark göcztmek icab e
der. İngiltere Akdenizdeki menfaatle
rini himayeye ve yakın şarka ve Hin
distana olan yollarının emniyetini ko. 
rumaya devam edecektir. 

Eden, İtalyanın İspanyol mesP.lcsini 
karışmazlık komitesinde tetkik eyle· İngiliz dq işler bakanı B. Eden ı 
miş olmasına teessüf etmi' ve demiştir 
kiı 

"- Şurasını gizlemeye lüzum yok 
ki, eğer süratle bu meselede terakktl el
de edilemezse İngiltere için çok vahim 
kaygılar başgösterecktir. İngiltere ve 

(Sonu 5. inci sayıl ada) 

ULUS 
Cumhuriyet bay
ramının bir ha
disesi olarak çık
maya hazırlanı
yor. 

Fıkra 

lhtısas! 
Vilayet mebusunun yanında gaze

teyi gözden geçiriyorum. Üçüncü say
fada bir yeni yapı resmi: karalr.ol mu 
desem, dispanser mi desem. mek.teb ml 
desem ... Cinsi belli olmayan, fakat çir· 
kin bir yapı! 

- Aziz dostum, bu nedir 
- Vali konağı! 
- Her halde planını zayıf bir ~ 

mara ısmarlamışlar. 
- Mimar değil ..• Orada bulunuyor 

diye mühendise yaptırdılar. 

Hıfzıssıhha mektebinde 

Fakat 24 bin lira sarfedilmiştir. E· 
ğer plan en pahalı mimara rsmarlanmf1 
olsaydı, 24 bin lirada ne verilecektil 
Yüzde be~ vers!'niz ne olu.ı-, battJ oır 

verseniz ne çıkar 1 Çünkü ihtrsas. size. 
aynr oturma şartlarını daha kUçük el>
ad içinde temin edecektir. 

Türkiye mü t et a b b i b'ler devrfo
den çıkmıştır. Bu memlekette bina pro
jesini ancak mimar yapabilir. HattJ 
mimarlarrmı~ arasında da, dıolctorlan

mızda olduğu gibi, ihtcsas ayırrmı dev
rine girmişizdir. 

Filistin müftüsü ile lesholunan Arab komitesi azaları bir arada 

Londra, 15 (Hususi) - Resülayn demiryoluna yapılan suikasd çok 
-.a.bim neticeler doğ-umuştur. Suikasdın kimler tarafından yapıldığı el
an anlaşılamamıttır. Suikasd hakkında yeni tafsilat gelmiştir. 

C~~e. lercle Filistinde arab tethifçi
erı tarafından öldürülen ingiliz 

rnem..Jru 8. Levitt Andrevs 

Tethişçiler rayların civatalarını sök
müşler ve yolun üzerine bir bomba yer
leştirmişlerdir. Tren yoldan çıkmış, lo

komotif ve Tender rayların üzerine devrli
mişlerdir. Bundan sonra vagonlar Üzeri
ne ateş edilmiştir. 

Silahlı üç şahıs bir vagona girnıeğe 
uğraşmışlar, fakat bir polis memuru 
bunlardan ikisini tabanca ile öldür. 
müştür. Üçüncü şahıs kaçmağa muva
fak olmuştur. 

Filistin mü/tisi kaçmıı 
Sabahtanberi Kudüste dolaşan şayi. 

alara göre, Filistin müftüsü kıyafetini 
değiştirerek Suriyeye kaçmıya muvaf
fak olmuştur. 

Şimdiye kadar tesbıt edilen bir şey 
varsa o da müftünün cuma namazında 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Devlet hekimleri için 
ikinci kurs dün açıldı 

flılzıssıhha mektel:, .de açılan devlet hekimleri kursuna iştirak edenler 
[ Yazısı ~ inci sayıf amızdadır ] 

Ç i r k i n ' e isyan ~elim. Bir 
şehrimı'zde belki de bir iki milyona mal 
olacak olan bir bina, içinde mimar ol
mayan bir fen heyetine yaptcrddrğı f. 
çfn, şimdide 1 ne zaman yrlulabileceğial 
düıündürür bir manzara g&termete 
başlamıştır. Bu bina güz~}, bellr:J. mll
ebbed olabilmek için miIII veya enteıı
nasyonal, her ne ise bir milsabaka malı. 
sulü olmalr idi. 

Yalnrz merkezden kontrol kifayet 
etmez: bir mimarlar odası yapmak, omı 
baro gibi disiplin altına almak, fakat 
oda azalarrnöan birinin imzası olmayan 
yapı yaptırmamak lazımdır. 

Baştan başa yeniden yapmak yolun
da oldueumuz Türkiyede inşavı hem 
malzeme, hem de güzel sanatlar, bilhas.. 
sa güzel sanatlar bakımrndan tanzim 
etmeliyiz. Bir eseri bizim yapmamız ka
fi değildir: bir eser evvela güzel olma
lıdIT, bıı ilk kazançtır, sahibi de biz isek 
iki katlı bir kazanç! Fena ve çirkinin 
millisi olmaz. - Fatııy 



., 

Kritik ve otokritik 

Dr. Göbbels'in sözleri 
Geçen ay başlangıcrnda açılan 

Nüremberg kongresinde, Alman
ya Propaganda nazırı Dr. Göb~ 
bels, bolşevizm tehlikesine tah
&ia edilmiş bir nutuk söylemiştir. 
Geçen yılki kongreye kadar, bu 
çeşid "philippique" leri söyle
mek, Führer'in hakkı idi. Fakat bu 
seferkinde, her nedense, bu işi 
Dr. Göbbels üzerine almııtır. Bel
ki de, devlet reisini bazı tekrarlar
dan kurtarmak için ... 

Dr. Göbbelı, bu nutkunda, bol
§evİzm aleyhinde hatıra gelebile
cek ve gelemiyecek ne kadar söz 
"Tarsa, hepsini sarfetmiştir. Nut
kun sonlarrna doğru ise, bolıeviz
me karşı yapılan mücadeleye Füh
rer'in başladığını tebarüz ettire
rek bu mücadeleniın dünya ölçüsü-
ne çrkanlabilindiğini işaret etmİf 
ve mücadeleye katılan memleket
lerin adlarını zikretmiştir. Nut
kun bu parçasını beraber okuya
lım: 

«Almanya, dünyanın düşmanına 

( bolşevizm) harfi uyan •fmİ§tir. 
Almanya onu bir gün kati surette 
mağlub edecektir. Kanaatimi,: ve ar
zumuz, budur. 

Führer, bizi bu tehlikeden tam za
manında kurtarmak Üzere gelmiftir. 
Eğer bundan 500 sene ·sonra da ta
rih yazılacak olursa, Führerin adı, garb 
medeniyetinin büyük aJamlarma a
id olanların arasında anılacaktır. 
Führer, mukavemet kuvvetlerini Al
manyada mobilize etmiştir. Şimdi hal
buki bu kuvvetler dünyanın her tara
fında harekete gelmiftir. ltalyada, 
Japonyada, AvusturyaJa, Macaristan
da, Polonyada, Berezil;yada ve Tür. 

Odun-kömür 
sıkıntısı 

kalmıgacak 

Salahiyetli bir zatın 
beyanatı 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Odun -
kömür vaziyeti ve alınacak t-edbirler 
hakkında salahiyettar bir zat şu malU. 
matı verdi : 

"- Yapılan şikayetler üzerine or
man kanununun bazı hükümlerinin yan.. 
lış anlaşıldığı ve yanlış tatbik edildi· 
ği düşünülerek ayrr ayrı tamimlerle 
vaziyet alakadarlara bildirilmiş, tali
matnamelerin yanlış tatbik edilmeme
si için de ayrıca dört be' müfettiş yo
la çıkarılmıştır. Bu müfettişle~ ma
hallerinde vaziyeti tedkik ediyorlar. 
Bu suretle halkın ihtiyacının bir an 
evvel teminine orman kanunları hü.. 
kümleri dairesinde yapılacak şeylerin 
azamisini yaparak ç.ahşılmaktadrr. Sı

kıntının önünü almak için tarifeler 
de indirilmiştir. Orman kanununun 
tatbikatı şimdilik gayet iyi bir şekilde 
yürümektedir. Eskiden ormanları ko
rwnak vazifesi 1300 kolcu tarafından 
görülürken şimdi bu işle 5000 kadar as
ker uğraşmaktadır. Kolculardan 1000 
kadarı mesaha hizmetlerinde kullanıl
maktadır. Orman işletmesi 10 sene İ

çinde devlete geçmiş olacaktır. İşlet.. 

miye iki üç yerde ve küçük bir ölçü
de bu sene başlanılacaktır. Bu iş için 
Yugoslavyanın Sloven ormancıları a.. 
rasmdan bazı ustalar getirtilecekt.ir. 

Kuruçeşme kömür 
depolarr davası bitti 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Asliye 

dördüncü hukuk mahkemesi yedi se-

nedenberl devam eden Kuruçeşme kö
mür depoları davasını neticelendirdi. 
Nakzen görülen bu davada mahkeme
nin verdiği karara göre, kömür depo
ları davacı Salih Münirin evine yaptık
ları zararı tazmin edecekler ve kömür 
yığınlarının üst sathından itibaren beş 
m etre yüksekliğinde duvar ve bu duva_ 
rın üstüne de iki metre meylinde mar

kiz yapacaklardır. Aynı zamanda toz 
kaldırılmaması için yükleme ve boşalt
ma esnasmda kömilrler sulanacaktır. 

kiyede, mücadele, gözle görülebile
cek gibi başlamıştır. > 

Dr. Göbbels'e göre, Führer'in 
holşevizme karşı açmış olduğu bü
yük mücadelenin saflarında, biz 
de varız. Almanyanın propaganda 
nazın, manası muayyen ve malum 
olan bir kongrede, alman milleti
nin karşısına mümkün olduğu ka
dar kalabalrk bir dostlar grupu ile 
çıkmak istemiştir. Eğer Dr. Göb
bels, Almanyaya dost olan millet
lerin adlarını zikretmiş olsaydı, 
çok daha zengin olan bu listede, 
Türkiyenin adının bulunması, 
bizleri ancak sevindirirdi. Fakat, 

Almanyanm kendi kendisi için 
lüzumlu gördüğü bir milletlerara
sı akayondan bahsederken, buna 
katılmış olanlar arasına, hodbe
hod, bizleri de katmağa hiç bir 
hakkı yoktur. Her devletin her na
zırı gibi Dr. Göhbels de mesuliyet
li söz söylemenin ne demek oldu
ğunu bilenlerdendir. 

"Bolşevizm ile mücadele,, den 
olduğu kadar "faşizm ile mücade
le,, den de uzak bulunan bir dev
let varsa, o da Türkiyedir. Bunun 
için olsa gerektir ki, Dr. Göbbels
in antibolşevist listesinde, Türki
yenin adı, fena halde sırıtmakta
dır. 

500 sene sonraki "tarih,, , Füh
rer' in rolünden, hiç şüphesiz bah
sedecektir. Şu var ki, aynı "Ta
rih" , hem bugün hem 500 sene 
sonra Atatürk' den müıtakülen bah
sederken, onun bol§evİzm hakkın
daki görii~üne ve bu görüşteki is
tiklale dokunmayı da ihmal eyle~ 
miyecektir. 

Burhan BELGE 

Bir genç birdenbire 
çıldırdı 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Muzaf_ 
fer adında bir genç, Cağaloğlu eczaha
nesine gitmiş ve elindeki reçetenin ya• 
pılmasım istemiştir. Bu meyanda bu 
genç sessiz olarak eczacının gırtlağına 
sarılmıştır. Etraftan yetişenler eczacı
yı Muzafferin elinden kurtarmışlar ve 
aklını kaçırdığı anlaşılan çocuk da tıb
bı adliye gönderilmiştir 

Bursada kibar bir dilenci 
Bursa, (Hususi) - Şehrimizde üs_ 

tü başı çok temiz bir kibar dilençi ka
dın yakalanmıştır. Kadının üstü aran.. 
mış, cebinde 314 lira bulunmuştur. 

Dünkü yağmur 
Ôğle zamanı. Yağmur sağnak ha· 

Jinde yağıyor • 
Ceketli, pardesülü, paltolu, hatt§ 

kürklü bir talum erkek ve kadınlar, 
fırtına altında yelkenleri andıran 
şemsiyelerini havanın Juşmına siper 
edip sel sularına boğulan kaldırım. 
larda sivri bir nokta bulmıya çalışa
rak seke sıçrıya evlerine, yemeğe 
dönüyor. Suların sızdığı çıplak baş. 
]arını yakalarrnda gizlemiye uğra
şan mekteb çocukları, her zamanki 
çığlıklarrnı unutmuş, sessiz ve te. 
laşli, koşuşuyor, eli kürekli bir a. 
dam, karşıki apartrmanın önüne bi
rikip alt kata dolan suları yola doğ· 
ru alutnuya çabalıyor. Yandaki eve 
taşınmakta olan kiracının eşyası a
rabada sırarklam, ve hamallar, elleri 
cebJerinde, bir §ahniş altında bekle. 
şiyor. Çılgın bir hızla geçen otomo· 
biller etrafa zifos saçıyor. Bu yıl 
dikilmiş cılız ağaçlardan düşen sa. 
rı yapraklar selin cereyamna kapı/
mı§, ilerideki menfezi trkayıp suları 
biraz daha kabartıyor ... 

Evet, şiddetli, fakat nihayet bir 
yağmur ..• 

Penceremden sokağa bakarken 
bir yağmurun hayatımızı ne bale ge
tirebildiğini dü§ündüm: şemsiye, pal. 
to, kanalizasyon, yol, kaldırım .. Fa. 
kat hepsine rağmen tabi! unsurların 
esiri olmaktan kendimizi kurtara
mıyoru.z. - N. B. 

ULUS 

Iımir ve 
Balıkesir de 
yağmurlar 

İzmir, (Hususi) - İzmirde çok şid
detli yağmurlar yağmıştır. Yukarı ma
hallelerden gelen sular tramvay cad
desini doldurmuştur. Konak .. Güzel. 
yalı tramvay caddesinde biriken mo
lozlar tramvay yolunu kapamış, bu yüz. 
den tramvaylar işliyememiştir. Yalnız 
tramvay caddesinden 27 kamyon ve 25 

araba kum ve moloz kaldırmıştır. Bir 
kısım sokaklar göl haline geldiği için 
birçok kimseler hamal sırtlarında su
dan geçmiye m· ;bur kalmışlardır. Bir 
çok evlerin bodrum katlarına sular 
dolmuştur. -

İstanbulda fırtına 
devam ediyor 

İstanbul, 15 (Telefonla} - Hava
nın birden ve sert değişmesi yüzünden 
tek tük nezle vakaları görüldü. Fırtı
na yüzünden Samsun ve Mersin va
purları boğazdan dışarı çıkamamışlar. 
dır. 

Boğazda odun yüklü bir kayık bat· 
mış, İsmail, Hüseyin, Hasan ve diğer 
Hasan adında dört kayıkçı boğulmuş
tur. -
Kabzımalların İstanbul beledi)•e

sine bir müracaatları 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Kereste

ciler hali kurulduktan sonra tüccar ve 
komisyoncu adını alan kabzımallar bu 
unvan yüzünden fazla vergi ödemiye 
mecbur olduklarını ve vergide tadilat 
yapılmazsa işlerini bırakmak mecburi~ 

yetinde kalacaklarını ileri sürerek be
lediyeye baş vurdular. Belediye müra
caati nazarı dikkate aldı. 

itfaiye mektebinden 17 genç 
diploma aldı 

İstanbul, 15 (Telefonla) - İtfaiye 
mektebini bitiren 17 itfaiyeciye bugün 
törenle diplomaları verildi. Törende 
vali bir nutuk söyledi ve İstanbul it
faiyesinin yüksek hizmetlerinden bahs 
etti. İtfaiyecilerin istikballerinin te
mini için pek yakında kati kararlar a
lınacağını ilave etti. 

Bafradaki Kızılırmak köprsünün 
inşaatı bitti 

Samsun, 15 (A.A.) - Bafrada kızıl 
ırmak üzerinde yeniden yapılan 254 
metre uzunluğunda yedi gözlü büyük 
Çetinkaya köprüsünün inşaatı bitmiştir, 
Yakında açrlma töreni yapılacaktır. 

Zincirli kuyu yolu _________ __...;;. __ ..;;.... __ _ 
Parça parça bir otomobıl resmı, 
Üze-rindeki başlığa bakmayabilir

ainjz: Bu başlık, muthakkak ki "Zin.. 
cirli kuyu yolunda bir otomobil daha 
ağaca çarpb/' cümlesi olacaktır· 

Bu yolun ismini değittirsek: Oto
mobil parçalayan yol, gibi ...• 

Kayseri pastırması 

Sıhat vekaletinin Kayseride pashr
ma imalini yasak etmesi üzerine ora
da bu İ§le uğraıanlar haklı bir telat 
göstermişlerdi. Bu tel~ §U neticeyi 
vermiştir: Kayseride modem bir mez. 
baha yapılacaktır; pastırma ve ıucuk 
imali de aıbi §artlarla devanı edecek
tir. 

Herkesin istediği de bu değil mi 
idi? 

Yeni tenellii• cihazına mahsus 

yeni bir tedavi uwlü 

lngiltere'de, cenwn Afrikasmda, 
Danimarkada tatbik edilmi§ olan Duke • 
Fingard tedavi usulü nefes darlığı, bron
,it, lareajit, sinügit, kuıpalazı, nezle ve 
hatta bazı verem vakalarmda çok iyi ne
ticeler vermektedir .Bu usul, bakterile. 
ri öldüren, fakat muhati gqayı zedele
miyen bir antiseptikle meıbu cıcak ve 
kunı bir muhitte, her gün, birkaç saat 
geçirmekten ibarettir .Bu tedavi şekli -
nin iyiliği şundadır ki Duke - Fingard 
sistemini tatbik eden hastahanelerde haı-

16 - 10- 1937 ~ 

Hıfzıssıhha mektebinde 

Devlet hekimleri için 
ikinci kurs dün açıldı 

Dün, merkez hıfzıssıhha mektebinde devlet hekimlerine mahsus i .. 
kinci kurs, sağlık bakanlığı ileri gelenlerinin de huzuriyle törenle a· 
çrlmış ve muhtelıf mıntakalardan kursa gelen daktorla.nmız ders!erıne 
Laılamışlardır. 

Kursun açılması münasebetiy
le mekteb direktörü profesör Dr. 
B. Kollens bir nutuk söylemiş ve 
ezcümle demiıtir ki: 

- Burası bilhassa, memlekette sıhatı 
umumi yenin yücelmesi için y aranlmış 
olan vasıtalann en mühimlerinden biri
sidir. Hıfzıssıhha mektebi Türkiyedeki 
halk kütlesinin sıhatmı korumak için ya
pılan muazzam mesainin mühim bir kıs
nunı teşkil edecektir. Ve bizim de en bü.. 
yük arzumuz mektebin Tiirkiyedeki sı
hat inkılabında mühim bir rol oynaması 
ve emellerinizin tahakkukunda imil ol
masıdır.,, 

Profesör bundan sonra gelenleri kut
lamış ve demiştir ki: 

- Bu kursa davet edilmek suretile bü
yük avantajlara nail oluyorsunuz. Hiç 
bir Avrupa veya Amerika memleketinde 
hekimlerin hıfzıssıhha tedrisatı devlet 
parasiyle yaptırılmamaktadır. Buradaki 
ekstra ordiner cömertliğe sebeb iki fak
tördür: birisi memleketteki şayanı dik -
kat hekim azlığıdır. Bu azlık devlet hiz
metine alınmak için esas olması icab e
den bir hıfzıssıhha kursunu muvaffaki -
yetle bitirmiş olmak gibi bir şartı şimdi
lik bertaraf etmektedir. 

İkinci faktör de memleektteki etıbba 
grupunun hizmet için lazım gelen evsa
fını yükseltmek hususunda devletin sa -
miml arzusudur. 

Birinci faktör hakkında daha bir kaç 
kelime ilave etmek isterim. Hekim azlığı 
meselesi liderlerimizin kalblerinde pek 
mühim bir yer tutmuş olduğundan An -
karada, belki hepimizin de bildiği, ikin
ci bir tıb fakültesinin tesisi için mühim 
paralar tahsis etmişlerdir. Benim katı 

kanatime göre umumi yaşama standar
dı yükseldikçe bu iki fakülte bile 

memleketin ihtiyacına kafi gelemiyecek
tir. 

Mektebin yeni bir aktivite olduğunu 
takdir etmelisiniz. Eizim, sizin için ne 

gibi şeylerin değerli olduğu hakkında ba

zı fikirlerimiz vardır. En iyi sandıkları. 
mızı size öğretmeğe çalışıyoruz. Fakat 

diğer taraftan sizlerin vereceğiniz re2lt
siyon, ve tenkitleriniz bizlere diğer kurs~ 
lar için rehber olacaktır. Binaenaleyh si-

zi ehemiyetle düşünmeğe davet ediyo-

ta, yukarıda bahsettiğimiz muhit'te itL 
ni ve gücünü her zamanki gı"bi görmekte 
veya yalnız geceyi bu muhit'te geçire • 
rek gündüzleri vazifesinden geri kalına
maktadır. 

Modern Ankara böyle bir klinik iıte
mez mi? 

lıtanbulun en ıık kadını? .. 
Bu da bir ba§ka ankettir: arkadaıı • 

mız Bayan Suad Dervit kapı kapı geze
rek lstanbul'un en şık kadımm arıyor. 

" ~ Hakikaten zarif olan bir kadın 

günün kaç saatini giyinmeğe hasretme. 
lidir? 

- Banyoıiyle, makyazı ile bir saat 
kafidir. 

- Giyinmek, dediğim zaman, ben, 
giyilecek şeyleri sabn almak, intibah et. 
mek ve daha evvel düşünmek için, lazllll 
gelen zamanı, terziye, şapkacıya, ayak 
kabıcıya, maniküre tahsis edilen vakti 
de murad ediyorum. 

- O zaman, bütün bunlan hBEJrla • 
mak, satın almak kuvaföre, maniküre, 
terziye, ıuraya, buraya gibnek, günün 
dört saatini işgal edebilir.'' 

Bu görüşme, anketten alınmıştır. 
Şık kadın ıaat dokuzdan evvel kalk

maz. Kahvaltı, öğle yemeği ,akşam ye • 
meği, bir ilci ziyaretin kabul ve iadesi za 
mananı da bu dört saate ilave ediniz. Böy
le düşünerek ,u hükme varmaz mısınız? 
Şık kadın, sadece yiyen içen, giyinen ve 
gezen kadındır? 

ruz. Umarız ki içinizden geçen bütün 
mesaili bizimle açıkça ve dostça müna· 
kaşa edesiniz Sizlere gösterdiğimiz rna: 
teryelin ve tarzı tedrisimizin daha iyi bıı 
şekle ifrağı hususundaki düşüncelerini· 
zi bizimle serbestçe konuşacağınıza da 
eminiz. 

Gayemiz sizleri muayyen baıı tarı· 
larda düşünmeğe ve hüküm vermeğe a· 
lıştırmaktır. Umarız ki modern medsin 
prevantifin tatbikatında çok kıyıneti olaı 
bazı usulleri sizlere tanıtabilelim. 

Size hatırlatmakla müteessif olduğurrı 
diğer bir mesele var: Bu da kursun so
nunda tabi olacağınız imtihandır. ]3u, 
bizim edükasyon sistemimizin kaçınxlı:na· 
sı kabil oJmıyan üzücü bir mirasıdır. Ta
bii sizler de bu ezalı tecrübeden geçecek
siniz. Benim size tavsiyem kursun de • 
vamı müddetince imtihanı unutmaktır· 

Muallimleriniz nihai bir imtihandan zi
yade sizin her günkü mesainiz esnasında 
göstereceğiniz şahsi alaka ve gayretten 
mülhem olacaklardır. Soracağınız sual· 
lerin evsafiyle, düşüncelerinizin bir te " 
zahürü olan münakaşalarda ve veriterı 
işlerin başarılmasında muallimin edine • 
ceği fikir, hususi ve kritik şerait altında 
yapılan yazdı ilntihandan çok daha kıy· 
metlidir. Sizler için mektebte geçirece • 
ğiniz bu tecrübenin bir zevk olmasını is
teriz. Sizin alakanız muallimlerinizde 
sizler için sempatik bir alaka uyandırıt'• 
Bu da tabiidir ki yaptığımız işlerin Jcı}'• 

metini artırır. O halde hıfzıssıhha mele· 
tebinde bulunacağınız şu kısa zarrıarıı 
unutulmayacak mesud bir hatıra yar' 
mak için mütekabilen elimizden geleı11 
yapalım. Gene bu ruh ile sizlere hoş geı
diniz der ve hepinize gerek kurs esna· 
smda ve gerekse müstakbel hayatznrzclı! 
muvaffakiyetler dilerim. 

B. Kallensin bu nutkuna; bakanlık 
idari müsteşarı B. Hüsamettin cevab veı:ı 
miş ve demiştir ki: 

"- Sağlık Bakam Doktor B. Refik 
Saydam meşgul olduklarından bu güzel 

açılma törenine gelemedikleri için müte

essiftirler. Kendileri namına kursa gelen 

arkadaşlara hoş geldiniz derim ve ken-

dilerine muvaffakiyet dilerim. 

Hıfzıssıhha mektebi direktörü Pro .. 

fesör doktor Kallens'in sözlerine bilha&' 

sa nazarı dlkkatinizi celbeder ve bu fi .. 

kirleri daima göz önünde bulundurıı:ıa· 

nızı tavsiye ederim. Doktor Kallens'e va· 

ki davetleri ve güzel çalışmaları dolayı• 

siyle aynca teşekkür ederim. 

İkinci kursa Çorum merkez hükümet 

tabibi BB. Fikret Hekimoğlu, Bursa 

merkez hükümet tabibi Haşim ve hükii

met tabiblerimizden Edremitten Ahmet 

Kamil, Ayvalıktan Muzaffer, Burbarıt
yeden Ziya Osman, İzınitten Fehıni, tç· 
elden Nureddin İzmirden Nazmi, l{e

malpaşadan Asım, Kocaelinden Hiıcmetı 

Konyadan Veli, Kırşehirden Behzad. 

Sandıklıdan Abdullah, Merzifundan ts
mail, Ankaradan Kazım Hakkı, Aydın" 
dan İsmail Hakkı, Haymanadan Ali Ri.
za, Koçhisardan İbrahim Ferid, l{e&

kinden Cemil Zihni, Sökeden Riza Saıııl, 
ittirak etmektedir. r ............. ;i .... ~ .. ·-v· ... ~ ........... l 

: ................................................. . 
• 

Hava yağı§lı geçti 
Dün şehrimizde hava yağışlı geÇ"' 

miştir. Gecenin eın dütülc ısısı 10, g~ıı
diiziln en yüksek ısısı 13 derecedıı'ıl 
Dün yurdun şarki Anadolu kısmında 
hava kapalı, diğer mıntakalarında ya-
ğışlı geçmiştir. Yağışların kare metre" 

40 zon-ye bıraktıkları su Samsunda , 
guldakta 34, Ulukışlada 24, Yalovadıı 

. ·kte 
23, Ankarada 2~, Rizede 21, Bılecı 

1 
18, Afyonda ıs, Bursa.da 11, 1stanbtJ 
ve Konyada ıo, Mersinde 6, Kasta.J1l0"' 

nuda 5 kilogramdır. • 
Dün en düşük ısı Edirne ve J{a~6 

seride 5, en yüksek ısı da Sılrtde 
derecedir. 
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lçikanm bitaraflığı 
ve Almanya 

t1c1sa Awa..•ma ~ ....... • 
............ Wri ...,, ........ . 
.............. dlıld ..... ....... 

... lwn., çok IMi,tk rol o,_. Wr 
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• Fnma .,......,, -miieaclllı 
t' tlaı....._.Wi.S.m6ı:lliıh 
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dli,Ahmn79• ı...-.w F.-. 
hmwkH IOD lliJik ......... - ... 

...._ .. Bll;Uıı• Pt'1 1 • ..,. .......................... ....... llırilüıHe......... 's• 
.,.... ..... w ........ ~ ... 

-nw1, illikM'hw ...... ....... ...,. ................... . 
Wrm ..... ....., .. ,, 'ı ....... ..,.. .......... ... 
etti. 1114 ................. , .. ............................ 
-~--- .. ıliillıi? .. .... . . , ................. .. ..... 

~ .......... ~ ...... , ...... "ı... 
....... .....,_illi n attL Salla lw-

DIŞ HABERLER 
lspanyol asileri Aragon' da 
Gmlç kalar w taarruz~ geçecekler 
ukerlerden bir 

pupa 

alkqlıyorlar 

ltalyadan Kadiks'e gene 
tönüllü gittiği söyleniyor 

Loadra, ti (Hu.ti) - Roıt- lllllhabiriain Cebelüttank'tan bil
clirdifine siN, JCadib Ye SeYil' cim ıelen, llsiine inanılır tahıaJar he
men hemm herp Kaclika'e mühim mikdarda italJan ukeri çdranl
melr.ta olclaimm terid ebDektedirls Dit- taraftan DeyH H--1d 
pzetelinin ~ muhabiri de, muntaem orcla iiniformaamı ta
llJUl bet akı bin İtalyan ukerinin aeçen hafta eonmıda Kadilsa'e ıel
clijini, iyi bir JraJD"ldaD iirmdilia i kaydederek haber Yermektedir. 
Ba ukerl• derhal Snil'e ıladerilm itlerdir. • 

Yüzden fazla 
tayyareSaragosu 

bombaladı 
v.-.,.., 11 (A.A.)- Milli ...... 

,_ ............ hülrii...tsiltria ,... ..... ~ ....... ,. ......... ,. .... ~lan-re...,._ ........ ,..... .................. ... 
....... a.a.;.. 30 ... fala ..,,. .. ............................ ....... 

s- .... da Uis'den bildirili
JOI': l,i bir lra:rnMtan •iman ..., 
IGmlıta slre frulr:istler, Aıason 
cebh.inde pek yalanda taamaa 
ıeçea61-dir. 

S....,. mmt+a1111da han bat
lemamt• bir aut wleli ola. 
iu temin edibmldeclir. 

c.a.aı Kutıo Girona, , ...... 
idil .... ..,.. ımırlanna ...... 
1lüt6D ..m.leri tefliiine taJiıı • 
dilmittir. 

Aıilarin te6lifi 
Sel nlıaııbın blldlrili,.,.-: Aıturl 

eepbellade ileri barelretine -.... edea 
fnnldat kıtalar ,.... maahtellf -

.................. _ ........... tllb1an 8*elmifldlr. Cea1lb ...... 

Karışmazlık 
Komitesi 

8. Stoyadinoviçin 
Londraclaki 

temastan 
Lonclra, ıs (Huual) - B. E

den dün alqam dıt bManlıiında 
B. Steyaclincwiç tenfine bir ak
flUD yemeii Y91Dİftir. Yuıoala• 
bqbakanı bupn de Bukinıham 
saraymcla imal Ye lmaliçeain nr
dikleri ille yemeiinde dawtli o
larak buhmmuttm'· llafbeh• 8. 
ÇemberlaJD da claYetJil• aram
da idi. 

Öfleden 10nra B. Stoyadino~iç in
pliz bqbakaniyle unn bir konu1111& 
yapımıtır. 

Ko....,. ..... IMl1.ma 
B. Stoyadinoriç'ia yaptıiı konut

malar dolayıaiyle, bu konuplalann 
mevnıunu enternuyonal meselelerin 
"bilbula AWenis vaziyetiyle kliçillr 
antant ve llacuiltan arumdalri mL 
naaebetleıe aid tedldklerin tefldl ettL 
fi haber nrllmektedir • 

Lonlrtı 7fCOlll• malalilleri ,,..,,.,.n 
Londraclald J1llOl1ay mahfWeri, B. 

StoyacUaoYiç'kı B. Edenle ,_,tıp ko
nupnılınn netic:ealnden bilbı--. 
nunclurllr. B. Stoyadiaoriç de lnsills 
de•let ıdlmlariyle tanlflDlk fırtatmı 
buldalmcllll dolayı çok ınemmnlar • 
ıı.munlyetl, inplis n yups1aT hl
ldlmetlerlnin •ulhçu daftda llllfterelt 
olmalarnMhn dolayı bilhua utmıt bu
l~ır. Bu tafellltı venD ;Ray. 
ter, B. Stofldino.tg'ia 10N11S bir iL 

..... yapmak " laUUll -1eler hak
kında 18rüfmek niyetinde olmldıtmı 
da bildinnektedlr. 

B. Stoyadinoviç bu aq.. Londra. 
dan ayrılacaktır. 

-
Habe§İstan'da 

talanna 

._., ıs (A.A.) - Rllln ........ 
~ ... eiıDlert ..,..,. ........ 

,..-. Bugün toplanıyor 

tillde Kmtıo de la llajoda, Jl'na1ııo 
kunetlerl '81'&fmdm ltpl oJna-apur. 
Rlk8metçller md1teamt elmllr -. 
mitJene de bospa ............ 200 
ili bıralmmtlaa' .. 

lılaclrl4 cephııkde ~ ........ 
•'da~ Wr tuman .... 

ler klglk ...,... _....... -
nularda bal1İllllMlflU'dır. ltalJ'lll ...... 
tı aaJlti lad. etrlltık. 9a wnu• 
......... •• ..., ... abr IJaılttlr. 

......... .. .... 
1 •• • o ..... wıat1erc-1-

1111ı-ıaıııı..,ıa. --• 

,~ .. -- lıir ·-···· ....... .. 
MPııllMtAlıı ... ,.. .... ,,. ·-· 

•411 .... w .. ......, .... 
19 ................. Dil alı 

. ... u1a_.... ........ 
(R--) - Çamra'da ptıdo 
...... nleri Wtirilmek ... 

ı.llJIDlllller camhariyet .. ,, ..... 
~ .... ~. 

Londra, 15 (Hmut) - KarlpDU
bk komlt.ei ,.. .. t 10.30 da tıopla
nac:akbr. Jl'naaıs blJOk elçiai B. Sor. 
ben dıf babalıkta Lorcl Plimut'la llo
DUflllUttur· B. Korbea ........ 8, JWen 
U. ele yealcleD ~. üıla 
blyk elpi Pon ltlMl•trop bmltlDİ• 
top1atatltata ltt:ldi etmek isen .,,... " .. ~ ...... 
ı.-. --.~cl!Ntdlt 

......... Se4en'lt ltalpa ..,. ... 
p.i •• OımcU ..,.. yapılan bafo 
malardan IOlll'a Uatll&tlar gıkmlar utak 
beldeoeme•· lncnten ile ltillya .... 
daJd ....... lak ..... •JlllClaldabl 
tıplauclır .. .............. toplaatmm 
runamealne ai.Wlr J.tnmu heyeti mu
rahv•mını •BtldUlt ~~call 
n mlsakerelerin sflratle ilerleme• 
de __. etmekle iktifa qllyecell tab
mra .ı-a:ror. 

ı11 bir •Jllllktan bllcltrildi~ ,a.. 
re, IPraa• ft lncUten ah8Jltlleria 
prt ptmlmumı premip l~le 
lrabal ettiklerini aWralılarclul t.tiye
ceklmlir. Ba l1d dn9*t mdle iktifa 
..._,. mllbet deliller 18temeldecllrler. 
.... mlbim tlolda, ,...... kum:· 
lerha lilr iki tarafta .. .,. ...-ada 
iRi gekilmlf ......... h itin enter. 
WJoaal bir komite.an kolil;sola altm
la ,apılmuı mahtemlldlr 

rablUsa italyan asker 
sevkiyatı devam ediyor 

Napo1i, ıs (A.A.) - Buab Trab. 
m. ,eaıw UOO ltialyan askeri a&ı-
41dm1ttir. 

Tnıblula ....,,,. yapdmüta 

oı..a ubr 1nldyatmm beynelmllel 
melllfi lcüatuidan olduiu lallhlyet
w ital,..a ..-filincle bqaa olun. 
~lf. 

~ ......... b!•hllıL -qUmlaa.. ..... llmlltllr6 
ICaHaa- ,, .. ..., ....... 
........ ,,... ... ıc.n..-•ı 1-a.. 

....._ ......... lirilia il' ... 

.............. lılflf 1-.Jı ftl'dir. 
Ta,)Wılır\f9ii llld ........_ tara
ftnda • .,.. .. aıts*" 

Fr••SJl8 a•keei -... 
ırn mta Lw;ul• lllldlıalyw t 

............. 1 ........ .mL. 
,etti ........ ~ CHl*Jab. 
-da1d~ ............. . 
Balana pta ............ cibl •W. 
..... lJftladir. H .... braya ....,,o-
m lsia ftrihıam'sllr• ,,.._ ......... --· 

Parietell bll......- &in &an.. -.,_,.. ........ ...., . .._ .... 
&an.a lraduaro ~ ..,_:roı mL 
UdriniD tecaridM ........ br. 
v.ı...q. w.ı.iılrıin ...,.,.,_ 

Valanllyaclla blUiriliyor: Balr•nlM' 
meclili &ıoplına~ ~ tiJUI 
ft Mbrt .... ,... ...... aetlnüt-
tlr. Slaıl41qma ~ .... nJiır, htktlme.. 
tin BaneJonclaa ......,.., mt1elealal 

de ........ f11t'dır. ......,....,., ...... 
Banelondaa P1'P ltabedere &lre a

Dlqilt n ....ılblllt ıe,ekklller bk 
be,. • .,.~ Kataloaya- hL 
ldlmet reili CL a-ni'Je lraJllla ve 
..,_. olsak. ,., •• edecelderiai biL 

dinnltlerdh'. 
HIHmet mabflllerinden alnua ı.. 

berlere ake< d• ...,.nis lehioe nq. 
--- ita bepı!n ... dolaymiyle da
laiU ,..ı,- .- aerıüa bir 1aa1 ••1ttır~ """"' ... ,_ . ...,_ ... 

....... lladricl tekrar bom•Dcb. 
- edh'ıtk lld .. telaria ..... 
Uf_..,..rlnM ebllller~. 
Ttlefat mUa1ar1Dm u oldup tılJ1eD.. 

-
Dost Elen 
Gt011tecU r • 
1 tan6alda 

ı ........ ıs (file~ - ae..nı 
........ •f!IC'•lrıiıth .......... ., 

---@a~~· 
ti ldfilik bir pap ........ r- ... 
pan ile ........ •Wi .. ..,.. 
tlrk ~,. .-ıaıl• ..... 
aıildldllll • t ••• .. ,.:. .................... 

..,_ Pala otelillde iklmet etmekte 
olma pateCUer puarteli akOae b. 
du t.ır ıhalda etldler 111 •c•klmhr. 
Qelea meele~ ~· 

llltlluat " tudmı ., ............. 
blmdan Sotlriı llafantoa. Blefteroa 
Vbal'daat Atiaild Nea'ün Nllrıola %a
~ft, POl.'ün Jletoloaci4lll, .._..._ 
BallmllrJda.. Akrıı ııılll'• Çllda1clil, 
Prot,.ua Yo'llU ... 

Diler ,anan ...-cileH de puu • 
tesl ... pnenl ........... refaka
tinde oJank phrimlse pleceldercllr. 

lıbaderiye, 15 (A.A.) - llnmla 
lrapldU,Mpnlarm lraldmlmllll bıJdnn-. 
cllJd lloatri _.....,.. meri,ete 

konalmuı dolaymiJle tMasBa fnkallcle 
ıtren yapdmlttıı. 

Kıra1m '- bulr balmadap ba t6-
rerade lfallu flP llJledill autukta 
demlftir ki: 

"- Ba muahede llmmı IMalmk Jal. 
klmraalıhal telr....,111 ettiımebe .,. 
wblarla llmıda oblnD ........... 

r-m•Mi mllaası•m Nilw Ye ,.,.m 
bir - ..... ettiımektıedlr.., 

BASIN 

'Türkiyede yalnız türk 
davası yürür 

TAN'.ı. Ar..ır Emia Y.._, Dtli. 

-~-· ............ 
....._ _. ... r ldııdılle .. p Pı 

Tiirki,.- de >• lact'•I .,.ı ·s .._ ...... ....,.,.., ... ~·h- ....... , ..... 
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tiık. mitldil • rlrh .. ••• 1ı1ıeıs 
• ........... WcWrWa ;qr 'I 
.,. ......_. dıaı'iii llir ..,1; c s ı 
br ............. ft...,. ••. 1 ... 
teldiN ...... 1llfnt pltli f& .. la .. .... .................... ,. 
lııwti)eli agtı1ı -=••:•• 
---~-· . ..,.. ...... ........ 
~ T•ld~ ıhımla-1111 w ... ....... ~ ........ , ... ..... 

,.. .. milleli İ;İll ........ .. 
.... ..,__waıı ıl .. Mh+• 
• .. Njim ........ Tidri,ı•ı ,.... 
tlrk taraftan ... ... 1 

._ .. 

..................... W'm,. ... ................ 
M=•ı sa ~ A' J ) .... ........ ,.. ........ ,.in .... ............. ... 

........ ._. ...... wr ... , ... 
Wrld citulM "" ... Wdııi,w • 

lJNlVdlfii VE ECNUt 
PllOf'ESORLER 
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l_A_s_k_e_rl_ik_·_B_a_h_is_le_r_i_ı-----ı Kızı/ayın 
yardımları 

Kızılay cemiyeti genel merkezinden: 
1 - Gümüşhacı köyünde Seylabtan 

mal ve meskenlerini zayi eden 28 ail ... 
den mahallinde yaptırılan tahkikat neti
cesinde çalışam.ıyacak bir halde oldukla
n anlaşılan 15 aileden beherine 250 şer 
ve çalışma kudretleri olduu anlaşılan 13 
aileden beherine de 150 şer liradan cem 
an beş bin yedi yüz lira dağıtılmıştır. 

lzmitte 

Sıtma savaşının 
hayırlı neticeleri 

Kanla yazılı rakamlar İzmit, 15 (A.A.) - Vilayetimiıde 
sıtma mücadelesinin çalışmaları hayır• 
lı neticelerini göstermiş ve evvlece tes
bi t edilmiş olan yüzde yirmi beş kan 
endeksi yüzde 6 ya, dalak endeksi de 
yüzde 50 den yüzde 9 a düşmüştür. Bu 
sene yeni sı1maya tutulan kimse tes
bit edilmemiş ve geçen senelerden ınev• 
cud olan 23;706 11ıtmalmın tedavilerine 
muntazaman devam olunmuştur. Bir 
tarafdan da bataklıklarrn kurutulma
sına çalışlımaktadır. Evvelce bunun i
çin vilayet husuııi idaresince satın alı.. 
nan bir ekskavatör makinasına bu sene 
daha iki tane ilave edilerek vilayette 
mevcud bataklıkların kısa bir zaman
da kurutulması temin olunmuştur. 

Şimdiye kadar vilayetimizde 3124 bek• 
tar bataklık tamamen kurutularak zen
gin bir ziraat mıntakası haline konul· 
muştur. Bu sene de Adapazarrnda 3500 

hektar araziyi kaplıyan Gök~eöre ba .. 
taklığınrn kurutulması için bir aydan 
beri işe başlanmış bulunuyor. Yapılan 
projeye göre, bu bataklıkta on kilomet
re uzunlukta ana ve altı kilometre u• 
zunlukta da tali kanallar açılacaktır. 

Bu muazzam ana kanalın geni,liği lS. 
derinliği de 4 buçuk metre olacoktır. 
Burada çalışmakta olan ekakavatörler
le bir ay içinde ana kanalın 200 met
relik bir kısmı bugün açılmış bulun.. 
maktadır. Yeni getirilecek ilk ekska
vatörün de çalışmaları buraya tahsis 
edildikten sonra bu büyük bataklık B
nümüzdeki sene içinde tamamen kuru
muş olacak ve milyonluk bir servet o 
larak bugün bataklıkların altında yat
makta olan kıymetli topraklar köylü.
lerimize dağıtılmış bulunacaktır. 

Aşağıdaki ha§ döndürücü rakamlar, 
Cihan harbının genişlik ve şümulü hak
kında bir fikir venneğe katidir. 

Bodart'ın tahminlerine göre mütte. 
tikler tarafındaki muhariblerlc bunla
rın .zayiat miktarı aşağıdaki cetvelde 
gösterilmiştir. 

Er milyon Ölen 

Almanya 11 2,15 
Avusturya Macaristan 8 1 
Türkiye 1,6 o, 3 
Bulgaristan 0,6 0,09 

21,2 3,54 

Gaiblerin üçte biri ölenlere ilave e
dilmiştir. Yukarıdaki cetvelde, {1 :2) 

gibi, ölenlerle yaralılar arasındaki bil
yük nisbet farkı vardır. Bugüne kadar 
edilen tecrübelere göre, bu nisbet 1 :4, 
azami olarak 1 :3 dür. Almanya ve Avus
turya Macaristanm ölü mikdarr, ablo
ka yüzünden açlıktan ölenler dolayısiy. 
le büyümektedir. Almanyada açlık yü
.zünden ölenlerin mikdarı 700.000 kişi 
tahmin edilmektedir. Yukardaki cetvel
de gösterilen zayiat mikdan göz önün
de tutulunca, Prusya ordusunun 1866 
seferinde 3470 ölü, 12.700 yaralı ve 460 
kayzbtan ibaret olan ziyatı ne kadar U• 

fak kalıyor .•• 

Esirler: 

• Cihan harbmda, Fransada 424.000 
alınan esiri vardı. Bunun 25.000 i 

ölmüştür; buna mukabil, Almanyada 
535.000 fransız esiri bulunmuş, bunun 
17.000 i ölmüştür. 

Rusyada'ki 168.000 alman (bu mik
darm 67.000 i ölmüştür) 2.100.000 avus
turyalı ve macar esiri, buna mukabil, 
Almanyada 1.430.000, Avusturya - Ma
caristanda 1.370.000 rus esiri vardı. 

Bu harbm neticesinde, Almanya Av
rupada 70.610 kare kilometre toprak ve 
6.475.000 nüfus, sömürge olarak da 
2.954.000 kare kilometre toprak ve 
14.864.000 nüfus kaybetmiştir. 

Almanya, sulh muahedeleri netice
sinde para ve eşya olarak galib devlet· 
lere 70 milyar mark ödemiştir. 

Top 
Harb başlangıcında, Almanyanm 

• 6328 topu vardı. Fakat 1917 nin 
başında bu mikdar 17.960 olınuştur. Ay
nı yıl içinde, her ay 2000 yeni top ya. 
pılmış ve 3000 tane top da menziller
deki imalathanelerde tamir ve ıslah e
dilmiştir. İtilaf devletlerinin 1917 de 
garb cephesinde 16.000 topu vardı. 

Avusturya - Macaristanın harb baş
ladrğı zaman 2840 sahra topu vardı. Bu 
mikdar, 1917 başında 5000 e çıktı. Aynı 
tarihte rusların 7000 topu vardı. 

1914 de alınanların en ağır topları, 
42 santimetrelik havan toplan idi. Bu 
toplann namluları, 7 metre uzunluğun
da, mermileri 400 kilo ağırhğında idi. 
Harb başlar başlamaz, Avusturya - Ma-

Tefrika: No. 146 
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caristan, 30.5 santimetrelik bir çok ba
taryaları cepheye gönderebildi. Bu 
fevkalade mükemmel top derecesinde 
hiç bir top tesirli olamadı. Almanlara 
verilen bu havan topu bataryaları, BeL 
çika ve fransız istihka.mlarını tahrib hu
susunda büyük bir rol oynamışlardır. 

Torpil cihazı: 
Almanların başlangıçta 180, har

• hın son günlerinde 16.000 mayn 
atma cihazı vardr. Harbın ilk günlerin.. 
de Avusturya - Macaristan ordusunda 
bu silah eksikti. Harbrn son yılında, al
ınanların 128 kilometreden Parisi bom.. 
bardıman ettikleri topun namlusu 34 
metre uzunluğunda, 21 santimetre ça
pında, attığı mermi 62,5 kilo ağırlığın
da idi. Menni 3 dakikada hedef ine va
rryordu. Mahrekinin irtifaı 40 kilomet
reyi buluyordu. Bu toplarla Parise 289 

mermi atıldı. 

Mühimmat: 
• Harb başladığı zaman, her sahra 

topunun Fransada 1400, Alman
ya ve Rusyada 1000, Avusturya - Maca.. 
ristanda 600 mermisi vardı. 

Sarfiyatın ne ölçüye varcağı önce
den kestirilemediğinden, daha harbın 
ikinci ayında, Avusturya - Macaristan, 
Almanya ve Fransa ordularında mühim
mat ve cephane kıtlığı başladı. Hele 
1915 de bu kıtlık bir buhran halini aldı. 

Aşağıdaki rakamlar, topçu mühiın
matmdaki sarfiyatın azametini göster
mektedir: 

Alman topçusu, 1870.71 harbında 
363.000 mermi harcadığr halde, Cihan 
harbında 222 milyon mermi kullanmış, 
f ransrzlar ise, 300 milyon mermi atmış
tır. Bir amerikan tahminine göre, har
be girmiş olan devletlerin harcadıkları 
mermilerin değeri 30.000.000.000 doları 
bulmaktadır. 

1916 daki Somme meydan muh-"re

besi hazırlanırken ingilizler 7 günde 

4.000.000, landr muharebesinin hazırlı

ğmda 2.750.000; 1918 de St. Mihiel civa

rında da 4 saat zarfında 1.090,000 mer-

mi harcamışlardır. Harbın son yılında 
itilaf devletlerinin topçusu garb cep
hesinde ayda vasati olarak 12.710.000 
mermi atmıştır. 

Harb endüstrisinin faaliyeti: 
Avusturya - Macaristanda, 1916 

• nın sonunda ayda, 500 top, bir 
milyondan fazla top mermisi, 105.000 
tüfek, 800 makineli tüfek, 104.000.000 
fişek yapılmıştır. 

1918 in ikinci altı ayı zarfında, her 
ay, İngilterede, 11.000 makineli tüfek, 
113.000 tüfek, 260.000.000 fişek; 

Fransada, 12.000 makineli tüfek, 4-0.000 
tüfek, 140.000.000 fişek; 

Amerikada, 27.000 makineli tüfek, 
233.000 tüfek, 278.000.000 fiıek imal e
dilmiştir. 

Alman silah endüstrisi, Cihan har
bmda 4.000.000 tüfek, 240.000 makineli 
tüfek 25.000 top yapmıştır. 

Tank: 

• 
İtilaf devletlerinde 5000 tank 
kullanıldığı halde, almanlarrn, 

ancak harbın son günlerinde 45 tankları 

vardı. 

İngilizler, Cambrai'de (İkinci teşrin 
1917) 350 tank kullanmışlardrr; bunun 
61 tanesi tahrib edilmiştir. Amiens'de 
(ağustos 1918) 451 tank hücuma geç
miş, bunların 150 tanesi tahrib edilmiş
tir. 

H a1Ja silahı: 
Harbın başlangıcında, Almanya. 

• da 218 tayyare vardı. Bütün harb 
müddetince 47.000 tayyare inşa edildi . 
Harbın sonlarına doğru, Fransada her 
on beş dakikada bir. bir tayyare imale.. 
dilmeğe başlanmıştı. 

Bütün bir harb müddetince. alrnan

lar, 50 si kara ordusunda, 78 i de deniz 
kuvvetlerinde olmak üzere 128 hava ge
misi kullanmışlardır. Bu milı:dann 77 ıi 
barab olmuştur. Alman balonları 164.000 
kilo bomba atmışlardır. 

Denizaltı gemileri: 
Almanların başlangıçta, 28 deniz. • altı gemileri vardı. Harb devam 

ettiği müddetçe bu mikdara 460 tane 
denizaltı gemisi ilave edildi. Bu mikOO
rın 210 u batrrldı. Denizaltı gemileri 
11.000.000 tonluk vapur batırdılar. 

Avusturya· Macar ordusu 2.840.000 

kilometre uzunluğunda, alman ordusu 

tarafından 6.000.000 kilometre uzunlu

ğunda telefon battı çekilmiştir. 

İngilizler 1918 eylfilünde almanla. 

rm cephe gerisine 9.000.000 tane propa_ 

ganda beyannamesi atmışlardır. 

Meriç nehrinde türk - yunan 
komisyonlarmm etüdleri 

Edirne, 15 (A.A.) - Türk ve yu. 

nan salahiyetli komisyonları Meriç 

nehrinde etüdlerine ve bir kısmında 

işe başlamışlardır. Bu hayırlı başlan

gıç üç beş sene içinde nehirlerin taş.. 

malarmı durduracaktır. 

- Çubuk kazasmın tahta yazı ve 
Deliviran köylerinde şiddetli yağmur -
lar yüzünden zarar gören 1185 vatand~ 
şa yiyecek ve tohumluk olmak üzere nü
fus başına 15 kilo hesabiyle 17.775 kilo 
buğday dağıtılmıştır • 

3 - Ankaradaki şefkat yurduna 10 
karyola, 10 yatak, 10 yastık, 20 yatak 
çar§afı, 20 nevresim, 10 battaniye, 20 
yatak yüzü teberrü edilmiştir. (A.A.) 

Bir haftada seksen altı 
kaçakçı yakalandı 

Geçen bir hafta içinde gümrük mu
hafaza teşkilatı, dördü ölü seksen altı ka
çakçı, ilci bin ilci yüz kırk bir kilo güm
rük kaçağı, bin dört yüz yetmiş dokuz 
defter sigara kağıdı, bir tüfek, iki ta -
banca, yirmi yedi mermi, altı kayık ile 
kırk dört kaçakçı hayvanı ele geçirmiş
tir. (A.A.) 

Göksu Konya ovasına 
akıtılabilecek mi ? 
Konya, (Hususi) - Konya ovası

nın su ihtiyacını tatmin etmek için tet.. 
kikler yapılmakta, Göksuyun ovaya a
kıtılmasına çalışılmaktadır. 

Karaman parti kongrelerinde de,. 
halk, Göksuyun Kooya ovasına akrtıl
ması temennisinde bulunmuştur. Vita.. 
yet, büyük bir ehemiyetle bu işin üze
rinde durmakta ~e tetkikler yaptırarak. 
suyun akıtılması çarelerini aramakta

dır. 

Nafia vekaleti aular umum miidliril 
B. Salahaddin ile iki sene evvel Sille 
barajının projesini yapan ve timdi na
fia velileti su işleri mü~virliğinde ça.. 
hşan mühendis B. Grünner şehrimize 
gelmiş ve bu iş etrafında tetkiklere baş
lamıştır. B. Günner Yenişehir gölünde 
Seydi şehirde yeni açılmakta olan kanal 
üzerinde Çümra sulama havzasrnda 
tetkikler yapmıştır. Bu arada Bozkıra 

da giderek Göksuyun Konya ovasına 

akıtrlması imkanlarını aramıştır. 

B. Grünnerin tetkiklerinin müsbet 
bir netice vereceği ümidi çok kuvvetli
dir. Bu takdirde derhal çalışmalara baş
lanacak ve Göksu Konya ovasına akıtıla
caktrr. 

Kış yaklaştı. Fakir 
çocukları düşünmeli 

Çocuk Esirgeme Kurumundan : 
Kış yaklaştı. Geçen seneler olduğu 

gibi, bu sene de Çocuk Esirgeme Ku.. 
rumu i'htiyacı olan '°cuklarıo giyinme 
sine, mekteb kitablarmın tedarikine 
başladı. Evinizdeki eski çamaşrrlan, 

elbiseleri, çocuklarınızın eski mekteb 
kitablarını kuruma vermeniz bir ç.ok 
yavruların ihtiyaçlarım tatmin edecek
tir. Kurunıa telefonla haber ver:neniz 
klfidir. Eşya evinizden vesikalı bir 
memur tarafından aldırılır. 

Çocuk düşürme yüzünden 
bir ölüm 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Bugün 
ağır ceza mahkemesinde bir çocuk dü
şürme davasına bakıldı. Suçlu Andon 
Nikolaidis isminde bir doktordur. İd-
diaya göre doktor Kasımpaşada otura~ 
Zeynebin çocuğunu alınış ve kadın ellı 
üç gün sonra ölmüştür. Morgun rapo
runa göre ölümün sebebi sıkıttır. 

48 saatlik hafta etrafında 
müracaatlar 

İstanbul, 15 (Telefonla) - İşciler 

ve iş verenler 48 saatlık hafta hakkın

da iş dairesine müracaatla dileklerde 

bulunmaktadırlar. Sanayi birliği de 

bütün sanayi müesseselerine bir tebliğ 
yaparak dahili talimatnamelerini 48 aa
atlık hafta sistemine göre değiştirme

lerini ve iş dairesine müracaat ederek 

vaziyeti anlamalarını tebliğ etmiştir. 

( Moda Aleminde ) 
Mevsimlik yeni ~pka modelleri için 

Baya yan -Afife-
Ankaraya döıunüş ve koleksiyonunu 

mlieasesesinde göstermeye başlamıştır. 

·şekspirden Hikayeler 

yata dönüyor. Canlıdır; bakınrz göz kapak
lan oynuyor; bu güzel kadın dirilecek ve ba
şından geçen macerayı anlatarak hepimızi 
ağlatacak. 

- Madam. gerçekten söylediğiniz niyet
te iseniz Diyana mabedi buraya uzak değil
dir; orada bir rahibe gibi yaşıyabilirsiniz. 
Benim bir kız yeğenim de size arkadaşlık 
eder. 

eğmeliyiz. Ben de şimdi sevgili Taisa'nın i· 
çinde yattığı deniz gibi köpürüp görlesey
di~ gene netice bu olacak değil miydi? Sev
gili yavrum Marina'yı buraya getirdim. O· 
na şefkat ve alaka göstermenizi rica ediyo
rum. Onu burada sizin elinize bırakacağnn· 
Kendisine prenslere yaraşır bir terbiye ve
rirsiniz artık. 

Yazanlar: Mary ue Charlea Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

Sur Prensi Perikles 
Ondan sonra Taisa'mn yüzüne dikkatli 

rukkatli baktı. Bu· sima, o kadar tazeliğini 
muhafaza ediyordu ki bir ölü çehresine ben· 
ziyordu. Hekim, bu defa da k.ıdına hitabet
ti: 

- Seni tlenize atmakla fazla acele et
m1şler. 

Çünkü bu kadının ölmüş olduğuna inan
mamıştı. Bunun üzerine bir ateş yakılması
nı, saf kordiyal'lar getirilmesini ve tatlı tat
lı musiki çalmmasmı emretti. Böylece eğer 
canlanacak olursa gördüğü manzara .karşı
sında bozulan sinirleri düzelecekti. 

Hekim dedi ki: 
- Efendiler size rica ederim ki ona hava 

veriniz; bu kıraliçe yaşıyacakttr. Daha bu 
hale geleli beş saat olmamıştır. Bakınız; ha-

Taisa ölmemişti; fakat çocuğunu dünya
ya getirdikten sonra, öyle derin bir baygın
lıkla kendisini kaybetmişti ki herkes, onu 
öldü sanmıştı. Şimdi bu şefkatli hekimin 
ihtimamı i!e kendine geliyordu. Gözünü a
çınca şunları sordu: 

- Ben neredeyim? Efendim nerede? Bu
rası nasd bir alem? 

Serimon, ağır ağır, onu heyecana düşür
meksizin, başına gelenleri onlara anlattı ve 
kadıncağızın tamamiyle kendine geldiğine 
kanaat getirdikten sonra mücevherleri ve 
kocasının yazdığı kağıdı ona gösterdi. Taisa: 

- Bu yazı, benim kocamın yazısı, dedi, 
bir gemiye binip denize açıldığmnzı pek iyi 
hatırlıyorum. Fakat yavrumu nasıl dünyaya 
getirdim, onu, Allah bilir, bilmiyorum. Fa
kat, artık, sevgili kocamı gönniyecek mi
yim? Öyle ise bana neşe haram olsun; bun
dan sonra ben sırtıma bir rahibe elbisesi gi
yeceğim. 

Serimon cevab verdi: 

Taisa, bu teklifi teşekkürlerle kabul etti. 
Serimon da onu tamamiyle iyileştikten son
ra mabede götürdü. Artık Taisa kaybolmuş 
sandığı kocasının kederiyle, dua ve ibadet
le bütün günlerini Diyana mabedinde geçi
riyordu. 

Perikles, denizde doğduğu için Mari
na adını verdiği küçük kızını alarak Tarsusa 
gitmişti. 

Orada kıtlığa uğrayan halka vaktiyle 
yardım etmiş olduğu için Tarsus valisi Kle
on ile kansı Diyonisaya'nm bu annesiz yav
rucuğa bakacaklarını umuyordu. Niyeti ço~ 
cuğunu onlara bırakmaktı. 

Kleon, Prens Perikles'i görüp başına ge
len felaketi öğrendikten sonra ona dedi ki: 

- Ah, ne olurdu, şimdi göklere yüksel
miş olan şirin kıraliçeniz de beraberinizde 
olsaydı da onu görüp gözümüz nurlansaydı ! 

Perikles cevab verdi: 
- Biz, üzerimizde bulunan kudrete baş-

Sonra Diyonisya'ya clöndii: 
- Sayın Bayan, dedi, benim çocuğuma 

bakıp onu büyütmek liitfunda bulununuz. 
Kadm cevaıb verdi ı 
- Benim de bir çocuğum var. Fakat ken

di çocuğum benim için sizin çocuğunuzdan 
daha kıymetli olmıyacak. 

Kleon da şu sözleris öyliyerek aynı vadi 
tekrarladı: 

- Sir bir zaman kendi hububatrnızla 
benim milletimi beslediniz. Onlar şimdi ge· 
ce gündüz size dua ederler. Biz, nasrl olur 
da sizin yavrunuza iyi oakmayız ! Eğer bU 
yavruyu ben ihmal bile etsem, milletim bana 
vazifemi ihtar edeceklerdir. Eğer ben bu iş
te kusur edecek olursam tanrı bana ve bütün 
soyuma sopuma lanet eder. 

(Sonu var) 
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İngiltere Japonyayı gene protesto edecek 
Londra, 15 (Hususi) - Şanghaydan bildiriliyor: Çin tayyareleri 

Yangtsepudaki japon mevzilerini bombrdıman etınişlerdir. Japonlar 
dün saat 17.30 da şimal istasyonu bölgesine hücum etmişler, fakat 
Yapılan tiddetli çarpışmalar hiçbir netice vermemİftİr. Japon hava mü
dafaa toplarının ateşi neticesinde enternasyonal imtiyaz bölgesinde 17 
irişi ölmü§, 53 kişi yaralannuşbr. Yaralılar arasında hindli bir polis de 
·~rdır. 

Çin makamları, japon kıtaları
nın Şanghay civarında son 15 gün 
larfmda yapılan muharebeler es
nasında ölü ve yaralı olarak 20 
hin kişi zayiat verdiklerini bildir· 
ınektedirler. 

Bu makamlar, japoniarın takviye kı-
taları çıkarmak için yaptıkları teşeb
bUelere çinlilerin üç kere mani olduk
larını bildiarmektedirler. 

Japon tayyarelerinin faaliyeti 
Japon tayareleri Penghuyu bombar

dınıan etmişlerdir. Sivil halktan 30 kişi 
ölmüştilr. Dün akşam Nankin üzerine 
bir akın yapan japon tayyarelerinden 
beşi hava müdafaa seddini aşarak tay
Yare meydanını bombardıman etmeğe 

tnuvaffak olmuşlardır. 

lngiltere Japonyayı protesto 
edecek 

Salahiyetli mahfillerden bildirildi-
~ine göre İngilterenin Tokyo sefiri Sir 
Rragi, sefarethanenin ü~ otomobiline 
karşı Şanghay civarında yapılan taar
ruzu, japon hükümeti nezdinde protes
to etınc~e memur edilmiştir. 

Sir Kragi, Sir Knatchull • Huges
&cn1in maruz kaldığı hadiseden sonra bu 
ikinci hadisenin bu kadar süratle vu
kua gelmesinden bükümetinin pek acı 
bir hayret duymuş olduğunu söylemiş
tir. 

Suaiyuan japonların elinde 
Tokyodan bildiriliyor: iç Mogolis

tan askerleriyle işbirliği yapan japon 
askerleri dün saat 7 de Sueiyuan'ın 
merkezi olan ve aynr ismi taşıyan ~ehri, 
saat 9 da da bu şehir civarındaki Kvay
vaşung'u isgal etmişlerdir. 

Şansi eyaletinde 
Çinliler, Şansi eyaletindeki muhasa

rnalann başlangıcında japonların eline 
düşmüı oln Mingu şehrini geri aldık
larım bildirmektedirler. Japonlar da 
Şansi eyaletine girdiklerini, Muntseku-
an istasyonunu aldıktan sonra civarda
ki sırtlara hücuma hazırlandıklarını bil
dirmektedirler. Aynı cebhede Yuang
pinge hücum eden japonlar, çinlilerin 
§İdctli bir mukabil hücumu neticesin
de büyük zayiatla püskürtülmüşlerdir. 
Birçok japon tayareleri dilşUrülmUş ve 
22 tank tahrib edilmiştir. 

Hopeide hir ;Jare komitesi 
kurulacak 

Çin gazetelerinin bildirdiğine göre, 
hepsi Hopeili olmak üzere 17 azadan 
tnürekkeb Hopei idare komitesi pek 
Yakında kurulacaktır. Merkezi Nankin
de olan sulhu muhafaza komitesine bağ
lı bulunacak bu komitenin vazifesi, Ho
pei'nin siyası idaresini çevirmek ola
caktır. 

[ KÜÇÜK lÇ HABERLER 

[ İstanbul, 15 - Telefonla ] 
X Yumurta piyasası - İtalyanın 

tUrk mallarına verdiği yeni munzam kon
tenjan üzerine yumurta piyasasında can
lılık vardır. 

X B. Prost gidiyor - Şehircilik mü
tehassısı B. Prost gelecek hafta Parise 
dönecek ve nisana kadar orada kalacak
tır. 

X Elektrik kazası - Haydarpaşa 

hastahanesinde çahşan Süleyman adın
da bir amele kopan bir elektrik telinin 
cereyanına kapılarak ölmüştür. 

X Yeni bet Jirahklar - Yeni beş li
ralıklar bugün piyasaya çıkarıldı ve Mer
kez bankasında mübadele mııameleııi baş
ladı. 

X Trabzon limanı - Trabzon lima
nında yapılacak yeni tesisatın projesini 
deniz müsteşarı B. Sadullah Güney'in 
ttıuvafrk gördüğü haber verilmektedir. 

X Adapazarı pRtatesleri - Adapaia
rı Patateslerinin yeni standard usulilne 
llygun olarak ambalajlanması başlamış-
tır, Piyasaya gelen yeni Adapazar mal
ları, hem kalite, hem de mikdar itiba -
tiyle l";eçen seneden üstündür. 

Dokuz devlet 
konferansının 

hazırllkları 

İngil tere'yi B. Eden 
temsil edecek 

Londra, 15 (Hususi) - Vaşingtou ... 
dan bildiriliyor: Gazetecileri kabul eden 
Hu11, Amerikanın dokuz devlet konfe
ransı hazırlıklarını takib etmekte oldu ... 
ğunu, konferansın tarihi ve toplanma 
yeri hakkında her an tafsilat beklenil ... 
diğini, Amerikan delegasyonunun he ... 
nüz tesbit edilmediğini söylemiştir. 

Bununla beraber B. Norman Davis'in 
bu konferansta amerikan delegasyonu
na reislik edeceği ve muhtemel olarak 
gelecek hafta yola çıkacağı bildiriL 
mektedir. 
Japonyanın 1Jaziyeti ne olacak? 

Tokyodan bildiriliyor: Dokuz dev ... 
let konferansı hakkmda Japonyanın 

vaziyetin ne olacağı şeklinde ya. 
hancı gazeteciler tarafından soru
lan bir suale cevab veren dış 

bakanlık adma söz söyleıneğe sala ... 
hiyetli bir zat, japon hlikiimetinin vazi. 
yetinin ancak bu konferansa resmen da... 
vet olunduktan sonra belli olacağını söy ... 
!emiştir. Japonyanm bu daveti kabul 
etmesi ihtimal dışında değildir. Fakat, 
Japonya mütecaviz sayıldığı müddctç~ 
daveti kabul etmesi imkansızdır. Bu işi 
Japonyayı memnun edecek şekilde hal. 
letmek te devletlere düşen bir iştir. 

lngiltereyi B. Eden temsil edecek 
İvining Niyuz gazetesinin yazdığı ... 

na göre uzak şark meselesini tetkik et. 
mek üzere Brükselde toplanacak olan 
dokuz devlet konferansında İngiltereyi 
bi.?.:zat Eden temsil edecektir. 

İngiltere ile Amerika devamlı te
mas halinde bulunuyorlar. İki devlet 
Japonyanm Çinde yapacağı futuhatt 
asla tanımamak hususunda teklifler ha. 
zırlamakla meşguldürler. 

_,., 9*P &ısflffJlWJıtlC %la"lı.l# 7ll.1lıd'4 

Filistin gene 
Karışlı 

(Başı 1. inci sayfada) 
bulunmadığı, ailesinin birkaç gün ön
ce Filistinden ayrıldığı ve müftünün 

de iki gündür hiç bir tarafta görülme
diğidir. 

l ki cinayet daha •. 
Bu sabah Beytüllaıhim civarında 

bir arab çetesi ile ingiliz polisleri ara
sında bir çarpışma olmuştur. Çarpışma. 
da iki ingiliz polisi ölmüştür. 

l ngiliz makamlarının tedbirleri 
İngiliz makamları, Filistindeki ger

ğin vaziyet dolayısiyle derhal sıkı ted
birler almışlardır. Kudüste örfi idare 
ilan edilmiş ve Filistinin şimal sınırı 

kapatılmıştır. 

Sömürgeler bakanının Beytüllahin. 
de iki ingiliz polis memurunun ölümü 
ile neticelenmiş olan hadise dolayısiyle 
Kudüste geceleyin ışıkların söndürül. 
mesi ve sokağa çıkılmaması emrini ıver. 
miş olduğu bildirilmc.ktedir. 

Londra gazetelerinin yazdıkları 
Biltün gazeteler büyük başlıklarla 

Filistin karışıklıklarına aid tafsilat 
veriyorlar. 

!vning Standard diyor ki: bütün bu 
karışıklıklar İngilterenin kararaız po
litikasından do~an Filistinin taksimi pro
jesinden çıkmıştır. Bu işin tek hal ça. 
resi Filistini İngilterenin müstemleke-
si yapmaktır. 

T eıikiller yapıldı 
Filistinin muhtelif yerlerinde bu 

sabah birçok tevkifat icra edilmiştir. 

Tevkif edilen şahıalar Akka üserA ka
rargahına nakledilmittir. 

nune geçmek ıstıyorlar. Bunun 1çınd1r i!;i!!J 

ki, İspanya meselesinin komiteye hava- y HARBDA ENTEL/CENS SERViS· ŞEFLIGJNJ 
lesi~i kabul e~işlerdir. Bu, Fransa i1e azan: y APAN ŞiMDiKi INGILIZ iÇ BAKAN/ 
İngıltere, yenı vakıt kazanma manevra· 

la.rına ~mUsaad~ e~ece~le~, ~emek değil· Sa muel Hor 
dır. Eger komıte ışlerı yurutemez~e çok 
vahim bir vaziyeti düşünmek icab eder. 
Bugünkü vaziyet alenen müdahale ve 
muahedelerin alenen bozulması kelime· 
!eriyle tavsif edilebilir.,, 

Eden bundan sonra, her devletin 
Avrupaya karşı olan mesuliyetinden 
bahsetmit ve bu gibi ahvalde hareket 
serbestisini ele almak istiyen bir mil
leti muahaze edetniyeceğini ehemiyetle 
kaydeylemiıotir. 

Uzak §ark meseleleri 
Eden, uzak şark meselesinden bah

sederek Amerika reisicumhuru Ruzvel· 
tin Şikagoda söylediği nutka temas et
miş ve bütün dünyaya hakim olan en
ternasyonal tehlike ve kanunsuzluk va
ziyetini tebarüz ettirmiştir. 

Eden, Milletler cemiyeti hakkında 

da ezcümle demiştir ki: 

- Konsey masasında boş duran aza
lıkların ihdas ettiği vaziyeti tamamiy
le müdrikim. İngilterenin milletler ce· 
miyetini terkederek aza olmryanlarla 
anlaşmasını terviç edenlere cevabım şu · 
dur: "Her hangi bir kimse kadar ben 
de Almanya ile, İtalya ile ve diğer baş
ka bir memleketle anlaşamamazhklarm 
ortadan kaldırılmasını isterim. Fakat, 
her hangi bir meseleyi bir taraftan dil· 
zeltmeye çalışırken diğer taraftan onu 
bozmıyacağımıza katiyen emin olmalı
yız. İngiltere hükümeti dostluklarını 

kimseye inhisar ettirmek fikrinde de
ğildir ve keza herhangi bir memleketi 
tecrid etmek ve onu bir düşman çembe
ri içine alrnak arzusunda değildir. Ge
ne aynı suretle hiçbir memlekete kanş1 
intikam siyaseti takib etmek fikrinde 
de değilıiz. Bilakis herhangi bir memle
ketin münferid kalmasına mani olmaya 
ve geniş bir anlaşmaya imkan verecek 
tarzda muallakta bulunan bütün mese· 
lelerin ve müşküllerin halline bütün 
gayretimizle çalıştık ve çalışmaya de
vam edeceğiz. 

Bir fntma ve meydan okuma devre· 
si yaşıyoruz. Öyle bir devre ki, mevcud 
enternasyonal endi~elerin çokluğu do
layısiyle herhangi bir mıntakada olur
sa olsun kanunsuz hareketlere müessir 
bir tarzda karşı gelinemiyeceği açrkça 
itiraf olunuyor. Bu çok tehlikeli bir 
görüştür ve sonunda hiçbir memlekete 
fayda temin etmez. 

Bugünkü kargaşalıkta, Avrupa ve 

Uzak şarkta cereyan eden fecayi içinde 

btitün gayretlerimizi imkansızlıklarm 

peşinde koşmıyarak ve en ziyade kaçı
nacağımız neticeye meydan vermiyerek 
yapılabilecek şey üzerinde teksif eyle
meliyiz. 
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ANKARA - Öğle neşriyatı: 13.30 
13.50 Muhtelif plfilt neşriyatı. 13.S0-14.15 
Plak: Türk musikiııi ve halk ~rkılan. 
14.15·14.30 Dahili ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18.30.18.35 Plik 
neşriyatı. 18.35-19.10 Çocuklara karagöz 
(Küçük Ali). 19.10-19.35 Türk musiki
si ve halk 9ark•lan. (Hikmet Rıza Ses
gör ve arkadaşları). 19.35-19.50 Saat a. 
yarı ve arabca neşriyat. 19.50-20.15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Servet Ad
nan ve arkadaşları). 20.15.20.30 Plakla 
dans musikisi. 20.30-21.00 Türk musiki
si ve halk şarkr1arı (Salahaddin ve ar. 
kadaşları). 21.00-21.ıs Ajans haberleri. 
21.15-21.515 Stüdyo salon OTkestraaı. 
21.55-22;()0 Yarınki program ve istiklal 

marşı. 

Ankara elektrik 
1. A. şiıketinden 

Saym abonelerimize : 

Cumhuriyet bayramı dolayısiyle ya. 
pılmış veya yapılacak donanma tesisa_ 

tınm şirketimizce muayene ve icabeden 

kontrolunun vaktinde yapılabilmesi i

çin bu ayın yirmi beşi akşamına kadar 

usulü dairesinde müessesemize bildiril

mesi ıazım geldiği ilan olunur. 
Yukarıda andan i•lerden dolayı 25· 

10 ... 37 den 2.11.1937 tarihine kadar bina 
rekordömanları yapılmıyacaktır. 

No: 30 Çevıren: Hikmet TUNA 

Rusyada vaziyet çok ciddil şm·ş • 
l 

Hemen bu mektubun arkasından, 

Rasputin öldürülmüştür. Bu hadiseyi 
takib eden üç gün içinde, katil hadisesi
ne tahsis ettiğim fasıldaki raporları gön
dermek için meşgul oldum. Bundan do. 
layıdrr ki, yeni vaziyet hakkında bir fi. 
kir verebilen bundan sonraki nl':>r ufak 
bir fasıladan ~nra yazılmıştır. 

20. Sonkanun. 1917 
" Kamoyun bütün tabakalarının re

akıiyona karşı birleşmiş olduğunu, an -

cak, Rusyayı tahakkümü altına almış 

olan "kara kuvvetler" in hayat kudret
lerini tahmin ve takdir etmenin imkanı 
olmadığını tesbit etmiştim. 

Son günlerdeki hadiı;eler, reaksiyonu 
teşkil edenlerin, hala kudret ve kuvveti 
elierinde tutmakta olduklarmı göster • 
miştir. 

Geçenlerde Moskovadaki Zemski i 
Gorodski cemiyetinin toplantısını yasak 
eden politika, daha bir çok istikametler· 
de merhametsizce tatbik edilmiştir. He
men hemen şöyle gazeteler "muvakkat 
sansür'' adı verilen hususi bir polis kont
rolu altına alınmıştır. Diğer taraftan, 
Büyük Britanya gazetelerinin muhabir
leri, memleketlerine gönderdikleri bütün 
telgrafların sansür idaresince ahkonul
duğunu bana haber vermektedirler. Bü
tün bu tazyik tedbirleri, itilaf devletleri.. 
nin menfaatleri aleyhine büyük bir leh· 
like teıkil etmektedir. 

Büyük Britanya gazetecilerinin bana 
anlattıklan ıeylerle birlikte T i m e s 
gazetesinin eliıne 1eÇ1m aon nüshaların
dan da anlıyorum ki, Rusya'daki iç va
ziyetin ciddiliği etrafında Büyük Britan. 
ya'da hiç kimsenin ufak bir malıimatı 
bile yoktur. Vaziyet o kadar ciddidir ki, 
büyük elçi, hem rus ve hem de BüyÜk 
Britanya dış bakanhğma hususi suret
te müracaat etmek mecburiyetinde kal
nuştır. 

Gazetelere konan kayıdlar, geniş öl
çüde tatbik edilmekte olan tazyik ted. 
birlerinin pek uf ak bir kununı teşkil et· 
mektedir. Trepof, aşın muhafazakar bir 
tnell'IUrdu. B uitibarla, Zemski i Gorod
&ki Soyuz cemiyetinin gönüllü faaliyeti
ni olduğu kadar, Duma meclisinin libe -
ral emellerini de havsalası almadı. Buna 
rağmen, vaziyetinin ha§ bakan olarak 
devam etmesine imkan olmadığım hisse
derek geri çekildi. O, geri çekildiği gün
denberi, hemen hemen bütün bakanlar 
omın gibi hareket ettiler veya azledildi
Jer. Fkat, bu arada en büyük ziya, kül
tür kakanlığında bulunduğu müddetçe, 
kaınoyu çok iyi anlamıt olan Kont lgna
tiyef'in azlidir, 

Kont lgnatiyef, Çann en eaki ve ıah
şi doıtlarından oldutu halde, yerine baş. 
ka birinin tayin edilmiş olduğu haberini 
~azetede okudu!u zaman, kendisinin 
azledilmiş olduğunu bilmiyordu. 

Bakanlardan sonra, muavinlerinin ve
ya vekillerinin azli başladı. Hatta, koyu 
muhafazakar adliye bakanı Makarof bile 
azledildi. Siyaai mevkufları kurtarmak 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X lskenderiye - Kıral Faruk son
kanunun birinci haftasında Mümtaze sa
rayında evlenecektir. 

X Tokyo - Prens ve prenses Şişibu 
Tokyoya dönrnüşler ve yabancı memle
ketlerdeki seyahatleri hakkında impara. 
tora izahat vermişlerdir. 

X Ponta del Gada (Portekiz) - Ma
reşal fon Blomberg, Grille avizosunda 
Asor adaları alman kolonisiyle Portekiz 
gazetecilerini kabul etmiştir. 

X Prag - Sanatlar sergisinde teşhir 
edilmiş olan Almanya aleyhindeki resim 
ve fotograflar ı;ergiden kaldmlmıştır. 

Yurddaş! 

31 Birinci teşrin "Beynelmilel 
artırma günüdür.,, Yurddaş o gün 
diğer uluslardan geri kalmamamız 
için bankaya az da olsa para yatır. 

Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu 

1 
veya mahkum etmek için, günün birin
de devlet idaresinin müdahalede buluna
cağına hiç fÜphe etmediği halde, Ştür

mer'in husuıi katibi Manuilof hadise~i

nin adliyeye intikal etmi~ olmasına rağ
men, meselenin ortbaı edilmesine §İd -

detle karşı okyması da, kendisinin azle
dilmesine sebeb olmuştur. 

Tayin edilmekte olan yeni bakanlar, 
en kaytak tiplerden seçilmişlerdir. Bun .. 
larm arasında, biri kültür bakanı Kal
çitski, öbürü de adliye bakanı Dobro -
volski olmak Üzere, ikisinin de spirtiz .. 
macı olması çok garibtir. 

Sonu var 

1 uncelideki · 
Hadiselein 
Failleri 

(Başı ı. inci sayfada) 

Davada Seyit Rızanın başka bir ha
rekete iştirak eden Yusufan eşireti re
isi Kamer, Haydaran aşireti reisi Ka
mer, Demanan aşireti reisi Cebrail, Ku· 
r~ysan aşireti reisi Hasso, Seydo ve 
bunlann 30 küaur avenesi maznun bu
lunmakta idi. 

Müddeiumumi bu reis ve aveneleri
nin Tunceli halkını isyana teşvik ve 
bilfiil isyana iştirakden dolayı türk ce
za kanununun 149 uncu maddesinin i. 
kinci ve üçüncü fıkralarına göre teczi
ye edilmelerini istiyordu. 

Aşiret reislerinin Munzur ıuyu k-e
rumnda Seyit Rıza ile toplana~ak hü ... 
kümet aleyhine hareket etm.iye karar 
verdikleri ve bu kararlarını Munzur 
suyundan birer yudum içerek yeminle 
teyid ettikleri muhtelif sormalardan 
ve maznunlardan Demanan afireti re
iai Cebrailin kaçamaklı ifadelerinden 
anlaşılıyordu. 

Demanan aşiretinden birkaç silahlı 

şahsın da Hamut köprüsünü yaktığını 
aşiret reisi itiraf etti. 

Mahkeme öğleden sonraya kaldı. 
Garbi Denimden Seyit Rıza ile di

ğer aşiret reislerinin suçlan tevhiden 
muhakeme edilecektir. 

Nestle büyük etiket mu
sabakasmm 15 birinci te§
rin 1937 Ankara keşide

sinde kazanan numaralar 
1. - 186855 36. - 191197 
2. - 190516 37. - 187090 

3. - 186395 38. - 200727 

4. - 187032 39. - 186538 
5. - 190901 40. - 190935 
6. - 190508 41. - 186563 
7. - 186391 42. - 191209 

8. - 187116 43. - 186764 

9. - 190512 44. - 191211 
10. - 186531 45. - 186583 

ıı. - 186530 46. - 186411 

12. - 186596 47. - 186703 

13. - 186509 48. - 186330 

14. - 191212 49. - 187088 

15. - 186689 50. - 186708 
16. - 200241 51. - 186372 

17. - 190947 52. - 186332 

18. - 186909 53. - 200623 

19. - 200702 54. - 186506 

20. - 186738 55. - 186641 

21. - 186564 56. - 186851 

22. - 186775 57. - 187046 

23. - 187051 58. - 190598 

24. - 186826 59. - 200712 

25. - 187062 60. - 191174 

26. - 191173 61. - 190896 

27. - 186.'i46 62. - 186532 
28. - 200338 63. - 191149 

29. - 187029 64. - 190890 

30, - 200~22 65. - 186505 

31. - 18fif543 66. - 187043 
32. - lP.M.~8 67. - 187111 

33. - 191120 68. - 200258 

34. - 200689 69. - 190530 

35. - 186886 70. - 186388 
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EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 

Pazarlıl<la sablık apartıınan 
Bankamıza aid, Ankarada !~ıklar cadedsinde ka~n on dört da.. 

lreyi havi "Banka apartımanı,, namiyle maruf (Eski TU;rhan apar
tımanı) pazarlıkla (peşin veya taksitli) satılıktır. !halesı 2~: :· ev• 
vel. 937 çarşamba günü saat on beşte Anıkarada umum mudurlük 
binasında toplanacak idare meclisi huzurunda yapılacaktır. . 

Pazarlığa İstanbulda iştirak etmek isti~enl~rin, .~~~~r tar~_hte 
nihayet saat on bire kadar İstanbul şubemız dırektorlugune mura-
oaat etmeleri lazımdır. . . . . 

APARTIMAN: 187,50 M2. murabba, ars~ üzerıne ~ma. edılınış 
en alt depo katından maada bod~um .ve zemı~ ~atlar~. u~enn~e beş 
kattan ibaret olup senede 8000 lıra ırad teı:nınıne musaıd mukem-
mel bir aka rdır: .. ·· .ı _ 1 

DEPO KA Tl: Apartıman dairelerinin odun ve komur U'Cpo a-
rlyle motörlti su mahzeni mevcuddur. . ~ . 

BODRUM KATTA: biri dört oda •. bir ~utfak. bır ~ela ve bı~ 
koridoru, diğeri beş oda, bir mutfak, bır hela ve hır korıdoru havı 
olmak üzere karşılıklı iki daire vardır. 

ZEMİN KATTA: 1 ve 2: 
BİRİNCİ KATTA: 3 ve 4, 
!KİNCİ KATTA: 5 ve 6, ÜÇÜNCÜ KATTA: 1 ve 8, DÖR

DÜNCÜ KATTA: 9 ve 10 N o. lu daireleri muhtevi olup her bir 
dairede beş oda, bir mu tbah, bir hela; bir banyo ve bir koridor bu
lunmaktadır. 

BEŞİNCİ KAT: Önünde büyük bir teraçayı ve umumi bir ça. 
maşırlığı muhtevi 11 ve 12 No: lu daireler~en n:üte~ekkil?ir. 

ıı No. lu daire dört oda, bır mutbah, bır hela, bır korıdoru, 12 
No. lu daire ise üç oda, bir mutbah, bir hela, ve bir koridoru müş
temil bulunmaktadır. 

Apartımanm bütün daireleri s.u. e.lektrik, h_ava gazı tesisatını 
havidir ve asansör tesisatına müsaıd bır menfezı mevcuttur. 

Pazarlığa girmek istiyenlerin ihale saatinde.~ e-::eı 8.400. Seki~ 
bin dört yü zlira depozito yatırmaları _vey~ o ~nk~ ~rsa kı!'m~tı 
üzerinden bankamızca kabulü caiz sekız bın dört yuz lıra degerın
d<1 esham ve tahvilat veya memleket dahilinde çalışan muteber bir 
bankanın kefalet mektubunu vermeleri lazımdır. 

Apartımanı görmek istiyenlerin, kapıcıya ve fazla malfimat al
mak arzusunda bulunanlar da ihale gününe kadar Ankarada genel 
direktörlük emlak servisine veya İstanbulda şubemiz direktörlü
ğüne müracaatları ve pazarlığa iştirak edece~lerin. ~eraberlerinde 
birec fotoğraf ile nüfus tezkereleri getirmelerı de ılan olunur. 

3-5591 

Nafıa Velialetinden: 

Yapı İşleri İlanı : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: isteklilerin ve~ikala:ı n~ksa.~ tev

di etmiş olmaları hasebiyle 27.9.937 tarihinde ıhalesı muI?ku~ ol
mıyan Ankarada Mahmut paşa bedesteninin tamir ve takvıye ınşa
atıdır. 

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

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

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

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

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

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

(3729) 3-5527 

aerğama Şarbaylığından: 

1 - Muhammen bedeli "55820'' lira olan Bergama elektrik te
sisatına talih çıkmamasından 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi 
mucibince pazarlığa bırakılmııtır. 

2 - Pazarlık 22.10.937 cuma günü saat 16 da belediye encüme
ni tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu işe girmek istiyenler tesisata aid fenni tarifname, fenn1 
şartname ve projeleri Ankara, İstanbul, İzmir ve Bergama beledi
yelerinde görebilecekleri gibi beş lira mukabilinde Bergama be
lediyesinden isteyebilirler. 

4 - İstekliler "4041" lira muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği ve şartnamede yazıh vesikaları ve nafıa vekaletinden musad
dak ehliyet ve müteahhidlik vesikasını hamilen yukarıda yazılı 
gün ve saatte Bergama belediye encümenine baş vurmaları ilan o-
lunur. (3703/ 6639 3-5507 

Harta genel direktörl~Oiinden: 
t L A N 

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

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

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

( 3803) 3-5624 

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

mucibince 1096 lira 60 kuruş mukabilinde eksiltmeye konulmuş· 
tur. Talib olanların 18.10.937 pazartesi günü saat 14 de teminat ak
çalariyle birlikte vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona müracaatları. (3635) 3-5376 

Ank~ara inhisarlar haşmüdürlü
ğündeıı: 

Birisi 287 lira 48 kuruşluk ve diğeri 266 lira 9 kuruşluk tutan 
olan iki keşif varakasına göre Hatıpçaymdaki idaremiz barut de
posunun etrafına kanal açılması, taş döşenmesi, yol tamiri ve de
mir izgara yapılması gibi işler ve tamirat açık eksiltmeye konul
muştur. 

Açık eksiltme ve ihale 25.10.937 tarihinde saat 16 de baş mü
dürlüğümüz binasında toplanacak komisyonda icra edileceğinden 
tayin edilen gün ve saatte taliblerin27lira 53 kuruş ilk teminat pa
ralariyle birlikte komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

(3763) 3--5561 

ULUS 

Dahiliye Vel~filetinden: 
Elaziz şehri içme suyu tesisat ve 

inşaat eksiltmesi 
Elaziz şehrine 3.5 kilometre mesafeden su isalesi ve şehir da

hilindeki şebeke için icab eden malzemelerin tedariki ve boru fer
şiyatmın icrası ile sair buna müteferri imalatın yapılması ve şehir 
dahilinde bir depo inşası ve filtre tesisatı yapılması kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 99141 lira 10 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı 496 ku

ru§ mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15.11.937 tarihine rastlayan pazar tesi günü 1saat 
on birde Ankarada dahiliye vekaleti binasında toplanacak bele
diyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekliJerin aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine t eslim 
etmiş olmaları lazımdır: 

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

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye ;;irmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub, 
D - Belediyeler imar heyeti fen ş.efliğinden münakasaya gir

me için alacakları \·esika, 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makbuz mu

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

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

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

Emniyet umum müdürlüğünderı: 
1 - Şartnamesinde yazılı vasıfları dairesinde Ankara polis ens

titüsü için azı (200) çoğu (250) ton sömikok kömürü 22.10.937 cu
ma günü saat 15 te kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır. 

2 - Beher tonuna (28) lira kıymet biçilen bu kömürlere aid 
şartnameyi almak istiyenler Emniyet Umum müdürlüğü satın al
ma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler (581) lira (25) kuruşluk te
minat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektupları
nı ve (2490) sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona tes-
lim etmiş bulunmaları. (3732) 3-5529 

Ankara Valilipnden 
Keşif bedeli (9703) lira (98) kuru~tan ibaret bulunan Ankara 

Kızılcahamam yolunun 38 -1 890 inci kilometresinde 3X8 metre a
çıklıkta betonarme köprü inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 18/ T. evel/937 perşembe günü saat 15 de daimi encü
mende yapılacaktır. 

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

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

iktisat Velialetinden: 
1 - Vekalet hademeleri için 99 takım erkek kostümü ile ı ta

kım kostüm tayyor diktirilecektir. 
2 - Tahmin edilen dikiş bedeli (850) lira olup muvakkat te

minatı (63.75) kurştur. 
3 - İhalesi 22.10.937 tarihine rastlayan cuma günü saat 10 da 

levazım müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek ve % 7.5 muvakkat teminat 

parasını yatırmak üzere levazım müdürlüğüne müracaatları ilan o-
lunur. (3762) 3-5562 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdare Heyetinden: 

1 - Açık eksiltme ile meclia ve müştemilatı kaloriferleri için 
(iki yüz) ton kok kömürü satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi meclis daire müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 
3 - Muvakkat teminat miktarı (420) dört yüz yirmi liradır. 

(Teminat banka mektubu olacaktır.) 
• 4 - Aç.ı~ ~ksiltme 25-x-1937 pazartesi günü saat 15 de büyük 

mıllet meclısı ıdarc heyeti odasında icra kılınacaktır. 
5 - Eksiltmeye girecekler 1937 senesi ticaret odası tescil cüz-

danını beraber getireceklerdir. (3665) 3-5462 

BiNA tŞLERt tLANI 
Nafia veJiruetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: lktisad vekaleti birinci bodrum 

katı pencerelerine jalozi kapakları işidir. 
Keşif bedeli: 1299 lira 48 kuruştur. 
2 - Eksiltme 18-10-937 pazarte11i günü saat 15 de nafia vekale

ti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlık usuliyle yapı
lacaktır. 

3 - E~s.iltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 3 kuruş be
del mukabılınde yapı isleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye Ri~ebilmek isteklilerin 97. 46 lira muvakkat 
teminat vermesi ve yapı işlerinden alınmış hususi vesika ibraz et
mesi lazımdır. (3813) 3-5631 

Çoruh Valiliğinden: 
1 - Çoruh Nafıa müdürlüğil dairesinde müteşekkil eksiltme ko

misyonunca kırk yedi bin yilı: yetmiş iki lira on kuruş b~deli ke~if
li Artvinde inşa edilecek ceza evi inşaatı kapalı zarf usulıyle eksılt.. 
meye konulmuştur. 
2 - İstekliler bu işe aid evrakı fenniyeyi Çoruh nafıa müdürlüğün
de okuyabilirler. 

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

4 - Muvakkat teminat bin befyüz otuz yedi lira doksan bir ku
ruştur. 

5 - İstekliler bu gibi işi yapmış olduklarına dair eksiltmeye 
girmek istiyenlerden aranacak müteahhidlik vesikası hakkındaki ta
limatnameye uygun olarak Nafca vekatetinden verilmiş müteahhit
lik vesikasını haiz bulunması ve 2490 sayılı kanunun 32 inci madde. 
sindeki serahat veçhile tanzim edecekleri mektupla.rı üçüncü mad
dede yazılı 22 birinci teşrin 1937 cuma günü saat on dörde kadar ko. 
misyona iyice mühürlü olarak vermeleri laznndır. 

15 - Postada ~ecikmeler kabul edilmez. (3790) 3-5608 

16 - 10 - 1937 = 
Dahiliye V elifiletinden: 

Aydın şehir içme suyu tesisat ve 
inşaat eksiltmesi 

Aydın ~ehrine 6 kilometre mesafeden su isalesi ve şehlr dabl• 
lindeki şebeke için icab eden malzemelerin tedariki ve boru fert!· 
yatının icrasiyle sair buna müteferri ima.Iatm yapılması vo tehir 
dahilinde bir depo inşası ve filtre tesisatı yapılması kapalı :ıarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 109947 lira 31 kuruştur. 
2 - lsteklier bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı 550 kuruf 

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

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teuıi
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslinı 
etmiş olmaları lazımdır: 

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

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye glrmey• 

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

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

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

ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması l!· 
zımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (3652) 3--5378 

---~----~~----~~----~------~~~--------~~-~ 

İnhisarlar Umum 1'Iüdürlüpinde11 
1 - Tefrişi t ekarrür eden Ankara, Aydın, Eskişehir, Sivas. 

Tokat, Trabzon, Manisa, Kars ve Gönen idareleri için idaremizce 
kabul edilen tipler dahilinde 899 parça eşya kapalı zarf usuliylo 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18-10-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü sa.at 
15 de Kabataşta inhisarlar l evazım mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

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

4 - Şartnameler parasız oarak her gün yukarda adı geçen ko
misyondan alınabilir. Ancak şartname almak istiyenler şimdiye 
kadar en aşağı on bin liralık işi muvaffakiyetle yapmış oldukları
na dair vesaiki inhisarlar umum müdürlüğ'ü inşaat şubesine ibr~ 
ederek mukabilinde bir ehliyet vesikası tedarik etmek mecburiye
tindedirler. Bu vesikayr hamil olmıyanlara şartname verilmiyeoe-
ği gibi eksiltmeye de iştirak ettirilmezler. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki, eksiltmeye i~ 
tirak vesikasını ve yüzde yedi buçuk güvenme parasmı ihtiva ede
cek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar adı 
geçen komisvon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olma• 
lıdır. (6683) 3-5430 

Nafia V ek:aletinden : 
Bina İşleri İlanı 

1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Gazi terbiye enstitüsU 
yanında yapxlacak Müzik öğretmen okulu pavyonu inşaatıdır. Ke
şif bedeli: 32920. lira 22 kuruştur. ~ . 

2. - Eksiltme 25.10.937 pazartesi günü saat 15 de Nafıa vekaletl 
yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 165 kurut 
bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 2469. lira 2 kuruş mu: 
vakkat teminat vermeleri ve Nafıa vekaletinden alınmış yapı itlen 
müteahhidliği vesikasr haiz olmaları lazımdır. 

5. - İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı sa
atten bir saat evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3734) 3-5564 

Dahiliye V eliiletinden : 

Malatya şehri içme suyu tesisat ve 
inşaat eksiltmesi 

Malatya şehri dahilindeki şebeke için icab eden malzemelerin 
tedariki ve boru ferşiyatınm icrasiyle sair buna müteferri imalatıA 
yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 126172 lira 17 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı 634 

kuruş mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden alabilirler. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 7559 
liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub, 
D - Belediyeler imar heyeti fen ş.efliğinden münakasaya gir

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

kabilinde komisyon reisli?;ine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli teahhüdlü ol

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

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen ıefliğine müracaat etmeleri. (3653) 3-5377 

Anl~ara ceza evi direktörlİİe,Oiinden: 
Ankara ceza evinin 937 malı yılı ihtiyacı için (30) bin kilo linyit taf 

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

İsteklilerin yüzde 7.5 teminatı muvakkate akçesi olan (169) lira 
(50) kuruşluk banka mektubu veya o mikdar paranın Ankara def: 
terdarhğı veznesine yatırıldığrna dair makbuzlarile birlikte yevrnı 
ihale olan 27 birinci teşrin 937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
(15) de Ankara cumhuriyet müddei umum!liğinde müteşekkil ko
misyona, şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin Ce· 
becide ceaz evi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(3812) 3-5616 



16 - 10 - 1937 ======================= ULU j ~---

1 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma 1 \ \ Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma \ \ c=_A_n_k_a_r_a_B_e_ı_e_d_ı_ye_R_e_is_l_iğ_i_H_a_n_l_a_r_ı ----' 

Komisyonu Hanları Komisyonu llanları 1 L A N 

----------------- ----------------- ----------------- -----------------İLAN 
1 - İstanbul levazım amirliği için alınacak olan 67 ton sade ya

ğının 11.10.937 tarihinde kapalı azrfla eksiltmesine istekli çıkmadı
ğmdan 19.10.937 sair günü saat 15.30 da Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satın alma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 58290 lira ilk teminatı 4371 lira 75 ku
ruştur. Şartnamesi 291 kuruş mukabilinde komisyonda verilir. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle belli saatte komisyona gelmeleri. 

(3903) 3~5741 
İLAN 

1 - Konya k taatının senelik ihtiyacı olan 120000 kilo sığır eti 
~palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

.. - Şartnamesi Konyada ve İstanbul, Ankara levazım amirlik
leri satın alma komisyon larındadır. İstekliler şartnameyi komis
yonlarda okuyabilirler. 

3 - İıbu 120000 kilo sığır etinin muhammen tut m 24.000 liradır. 
.4 ~ Şartnamesindeki yüzde yirmi beş miktar fazlas ıda dahil 

qlduğu halde ilk teminatı 2250 liradır. 
5 - Eksiltme 28.1.teşrin.937 tarihine tesadüf eden perşembe gü. 

nü saat 11 de Konyada levaz1m amirliği satın alma komisyonund:ı 
yapılacaktır. 

6 - İstekliler 28.1. teşrin. 937 perşembe günü saat 10 na kadar 
teklif mektublarmı Konyada Lv_ amirliği satın alma komisyonu 
l>aşkanlığına verecek ve yahud göndereceklerdir. Bu saattt?n son
fa verilen ve yahud gönderilen mektublar alrnm·yacaktır. Saat a
yarı kolordu daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 aayılı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32 madde. 
lerine uygun olmıyan mektubların sahihleri eksiltmeye i§tirak et
tirilemeyecektir. (3789) 3-5634 

İLAN 

Tlimen birlikleri ihtiyacı için 77800 pirinç kapal ı zarfla 27.10. 
g37 saat 15.30 dadır. Teklif mektubları bir saat eveline kadar ka
bul olunur. Muhammen bedeli 17894 lira ilk teminatı 1342,05 kuruş
tur. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye 
iştirak için belli gün ve saatte teklif mektubları ve kanuni vesikala. 
riyle Lüleburğaz tümen satmalma komisyonunda bulunmalarr. 

(3821) 3-5637 
İLAN 

1 - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 60000 altmış bin 
kilo koyun eti kapalı azrf usuliyle eksiltmeye konmuş.tur. 

2 - Şartnamesi Konyada ve İstanbul, Ankara levazım amirlik· 
leri satın alma komisyonlarmdadır. İstekliler şartnameyi komis
yonlarda okuyabilirler. 

3 - İ~bu 60000 kilo kayun etinin muhammen tutarı 18.000 lira. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş miktar fazlas da dahil 

olduğu halde ilk teminatı 1687 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltme 28.1.teşrin.937 tarihine tesadüf eden perşembe gü. 

nü saat 11.30 da Konyada levazım amirliği satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - İstekliler 28. 1. teşrin. 937 perşembe günü saat 10.30 kadar 
teklif mektublarım Konyada Levazım amirliği satın alma komisyonu 
başkanlığına verecek ve yahud göndereceklerdir. Bu saatten son
ra verilen ve yahud gönderilen mektublar almm.yacaktır. Saat a
yarı kolordu saatiyle yapılacaktır • 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32 madde. 
sine uygun cim-yan mektubların sahibleri eksiltmeye iştirak et
tirilemeyecektir. (3788) 3-5633 

İLAN 
1 - 7.10.937 kapalr zarfla föal edileek olan 26400 kilo sade yağı

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

zarlığı 28.10-937 saat 16 da Erzincanda tümen karargahındaki sa. 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komis
yonda parasız görüJür. 

3 - İstekliler ihale günü ticaret ve sanayi odasına kayıth ol. 
duklarma dair vesika ibraz edeceklerdir. (3802) 3-5625 

t LAN 
İzmir mustahkem mevki kıtaatının 146572 kilo una ait evelce 

yapılan ilanlar hükümsüz sayılarak yeniden kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

İhalesi 22 birinci teşrin 937 saat 16,30 da İzmir Kı§lada leva
zım amirliği satın alma kamisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 19054 lira 36 kuruş ilk teminatı 1430 lira
dır. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. istekliler Ticaret o
dasına kayıd olduğuna dair vesika göstermek mecburiyetindedir, 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
delerindeki şartnamesindeyazılı vesikalariyle teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyona vermiş buluna-
caklardır. (3745) 3-5522 

Anli.ara askerlik şubesinden: 
1 - Şimdiye kadar muvazzaflık askerliğini yapmamış ve tam 

hizmetli erattan topçu, hava, süvari, iatihkiim, nakliye, muzika, 
muhabere, demiryol, tank, sınıflarına aynlmı~ olanların 316, 331 
dahil. 

2 - Deniz, jandarma, orman koruma, gümrük, harb, sanayi sı
nıfına ayrılmış olanların da 316, 332 dahil olanları askere sevkedi
lecektir. 

3 - Kimlerin askere gönderileceklerine dair namlarına yazılan 
çağırma kağıdları her erin nüfusunda kayıtlı bulunduğu mahalle 
ve köylere gönderilmiştir • 

4 - Toplanma günü 22-10.937 dir. 
5 - Bunlardan bedel vermek istiyenlerin bedellerini 21-10-937 

akşamına kadar mal sandıklarına yatırmış olmaları lazımdır. 
6 - Her er yeni fotografiyle nüfuz cUzdaniyle ve muhtarlarla 

birlikte ve toplu olarak geleceklerdir . 
7 - Yedek subay yetişmek şartını haiz mekteblerden mezun olup da 

askerliğine karar verilmiş ve askeri yüksek ehliyetnamesi olan kı
sa hizmetliler de bir teşrini sani 937 de yedek subay okulunda bu
lunmak üzere sevk edileceklerinden bunlar da 26- teşrini san.i - 937 
de şubeye gelmelidirler • 

8 - Ankara yabancı askerlik şubesi mıntakasmda bulunan bu 
•mıf ve doğumlu ve yukarda yazılı ,artları haiz olanlarında zama.. 
nında Ankara yabancı askerlik 'ubesine gelmeleri ve bu Utnın 
bu gibi yabancılar hakkında tebliğ mahiyetinde olduğu. (3825) 

3-5641 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adanada Berdan regülatörü ve Ber

dan sağ ve sol sahil sulama kanalları keşif bedeli 530.000 liradır. 
2 - Eksiltme: 11 sonteşrin 937 tarihine rastlayan perşembe gU· 

nü saat 15 de Nafıa vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 26 lira 50 
kuruş bedel mukabilinde Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24.950 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve 100.000 liralık Nafıa işlerini teahhüd edip 
tnuvaffakiyetle bitirdı: ğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti 
olduğuna dair Nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ib
rz etmesi, isteldilerin teklif mektuplrını ikinci maddede yazılı sa
auen bir saat eveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edil-

3000 TON LA v AMAP.fN l{ÖMÜRÜ 1 - 200 top ozalit kağıdı 50 top ose kağıdı 60 top saman kağıd1 
30 top müşambaya verilen bed el haddi layık görülmediğinden mü .. 

Tahmin edilen bedeli (390u0 ) lira olan yukarıda mikdarı ve cin- zayede on gün müddetle uzatılmıştır. 
si yazılı kömür askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın ~lm~ ko- ı _ Muhammen bedel i 868 lira olup muvakkat teminatı 65 lira 
misyonunca 1.11.937 pazartesi gün saat 15 de kapalı zarf ıle ıha le 10 kuruştur . 
edilecektir. Şartname (1) lira (95) kuruş mukabilinde komisyondan 3 _ Şa rtnameyi görmek üzere hergün İmar müdürlüğüne mü· 
verilir. Talihlerin muyakkat teminat olan (2925) lirayı havi teklif racaatları. 
mektublarını mezkfır günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri 4 _ İhalesi 18.10.937 pazartesi günü saat 15 de İmar müdürlü .. 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ğünde müteşekkil komisyon huzurunda icra kılınacağından taliple.. 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. rin mezkur günde müracaatları. (3884) 3-5737 

(3720 3-5565 t L A N 

300-0 TON LA v AM ARİN KÖMÜRÜ Su idaresine alınacak 25000 litre benzinle 18000 litre gaz 22 teşri-
Tahmin edil en bedeli ( 39 OOO) lira olan yukarıda mikdarı ve ni evel 937 cuma günü saat on buçukta pazarlıkla alınacağından is• 

cinsi yazılı kömuı askeri fabrika lar umum müdürlüğü satın alma teklilerin belediye encüm~nine müracaatları. (3906) 3-5746 
komisyonunca 4.11 .937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile i- l L A N 
hale edilecektir. Şartname (1) lira (95) kuruş mukabilinde ko- 1 - Yeni~ehirde 1152 inci dada, 1 parselde 700 metre murabbaı 
misyondan verilir. Ta liblerin muvakkat teminat olan (2925) lirayı belediye malı arsaya istekli çıkmadığından açık artırması on gün 
havi teklif mektubların ı melkılr günde saat 14 de kadar komisyona uzatrlmıştır. 
vermeleri ve kendiler"nin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 madde- 2 - Muhammen bedeli 3500 liradır. 
!erindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 3 - Muvakkat teminatı 262,5 liradır. 

(3741 3-5630 4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kalemi-

1 
lstanbul Üniversitesi Artırma, El<siltme ve 1 

pazarhk komisyonu ilanları 
'~-------..------- ------------------

l - ıı 9697 lira 71 kumş keşif bedelli İstanbul da Cerrah paşada 
yapılacak göz pavyonu inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Bu işe aid şartna.me_ler şunlardır: 
A • Eksiltme ~rtnamesı, 
B - Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - İnşaata dair fenni şartname ve ilişikleri 
E - Keşif hulasa cedveli 
F - Projeler. 
İsteyenler bu şartname ve projeleri 600 kuruş bedel ile Üniver

site rektörlüğüncien alabilirler. 
• 3 - Eksiltme 21.10.937 perşembe günü saat 15 de İstanbul Üni

versitesi rektörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7234 lira 89 kuruş 

muvakkt teminat vermesi ve bayındrrhk bakanlığından alınmış 
1937 senesine aid bina müteahidlik vesikasile bir defada 100 bin 
liralık inşaat teahhüd ve ikmal etmiş olması lazımdır. 

5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılt saatten bir saat 
eveline kadar üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş 
olmal.dır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet iiçüncü madde
de yazth saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile 
iyice kapat lmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (6666/ 3716) 3-5492 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdi.irlüğü Satmalma Komisyonu llanları 

İLAN 
Muhammen bedeli 42000 lira olan 4 adet ·su tasfiye tesisatı 

26.11-37 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3150 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (3794) 3-5635 

t LAN 
Tevsiat dolayısiyle Afyon istasyonunda yapılacak yeni gar bi

nası, hangar, anbar, kömür deposu, hat ferşiyatı ve döner köprü kar
gir aksamı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif bedeli ceman 360.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid fenni şartname, proje ve sair evrakı dev

let demir yolannın An.kara, Haydarpaşa. Sirkeci ve Afyon veznele
rinden 18 lira bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 5.11.937 tarihinde cuma günü saat 15 de Ankarada 
Devlet demir yolları İşletme umu~ müdürlüğü yol dairesi binasın
da toplanacak merkez birinci kom.ııyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi
nat, ve vesaiki aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi 
etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 18.150 
liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar, 
c) Nafıa vekaletinden oıusadda.k ehliyet vesikası, 

5 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu• 
kabilinde komisyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderi
len teklif mektuplarının iadeli teahhüdlü olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona gelmiş bulunması lizrmdrr. 

6 - Bu işler hakkında fazla malllınat almak istiyenlerin devlet 
demir yolalrı yol dairesine müracaat etmelerL (3849) 3-5733 

Komisyonu llanlan 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma ı 

·-------------- --------------B f L İT 
Hepsine tahınin edilen fiat 1284 lira 48 kuruf olan 86,84 metre 

murabbaı yol halıaı ile malzeme ve işçfüği açık eksiltmeye kon
muştur. 

İhalesi 3.11.937 çarşamba günü saat 14 de yapılacaktır. llk te
minatı 96 lira 34 kuruştur. 

Şartnaıneıi parasızdır. istekliler komisyondan alabilirler. Açık 
eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle ve te
minat~ariyle birlikte saatinde M.M. V. aatın alına komisyonuna gel-
melen. (3870) 3-5733 

BILİT 
1) 200 ton linyit kömürü pazarlıkla eksiltmeye kıonmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 2200 lira olup ilk teminat parası 165 li· 

radır. 

3) İhalesi 22. I. Teşrin 937 cuma günü saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncii mad

delerinde istenilen belgelerile ihale giin ve saatinde M.M.V. satın 
alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3890) 3-5736 

1~ C. Merkez Bankasından: 
Bay Ahmed adına yazılı D sınıfından birlik 10643 numaralı ban

kamız ablyonu kaybedilmiş olduğundan artık hlikmli kalmadığı ve 
sahibine başka numaralı yeni aksiyon verileceği bildirilir. 3-5730 

1 
LA GARSON 

Marie Beli·• 

ne ve isteklilerin de 26 teşrini evel 937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (3833) 3-5650 

t LAN 
1 - İtfaiye memur ve mürettebatı için alınacak 85 çift çizme on 

beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 105 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergtin yazı işleri kale .. 

mine ve isteklilerin de 26 teşrini eve! 937 salı günü saat on buçuk-
ta belediye encümenine müracaatları. (3836) 3-5653 

t LAN 
1 - Belediyeye alınacak 210 ton sömi kok kömürü on beş gilll 

müddetle kapalı azrfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhamroen bedeli (5775) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (433.12) liradır. 
4 - Şartnam~ini görmek istiyenlerin bergün yazı işleri kale

mine müracaatları ve ihale 26 teşrini evel 937 sah günü saat on bir
de beledive encümeninde yapılacağından isteklilerin teminatlariylc 
birlikt~ ~Pklif mektuplarını saat ona kadar belediye encümenine ver-
meleri. (3831) 3-5648 

t L A N 

1 -Temizlik hanında yaptırılacak ilavei inşaat on beş gün müd-
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ke~f bedeli (4897,21) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (367,29) liradır. 
4 - Keşifname ve şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 26 teşrini evel 937 salı günü saat 
on bı:çukta Belediye encümenine müracaatları. (3835) 3 -5652 • 

İLAN 

1 - Halde 25 numaralı dükkan. on beş gün müddetle açık artır• 
maya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 560 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (42) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergUn yazı işleri ke>lemL. 

ne ve isteklilerin de 26 teıtrini evel 937 salı günü aaat on buçukta 
Belediye encümen.ine müracaatları. (3834) 3-5651 

t LAN 

1 - Su idaresine alınacak demir boru ve teferruatı on beş gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (6747,55) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (506) liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek istlyenlerin hergiln yazı işleri 

kalemine müracatları ve ihale 26 teşrini evel 937 salı günü saat 11 
de Belediye encümeninde yapılacağından teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını saat ona kadar belediye encümenine vermeleri. 

(3832) 3-5649 
tLAN 

1 - Belediyeye alınacak 35 ton gürgen ile 10 ton tahta parçası 
on be§ gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1040liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (78) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 26 teşrini evel 1937 salı günü saat on buçuk-
ta belediye encümenine müracaatları. (3837) 3-5654 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş~ Başvekalet garajı ilave kısmı inşa· 

atıdır. 
Keşif bedeli: 5155 lira 43 kuruştur. 
2 - Eksiltme 1.11.937 pazartesi günü aaat 15 de Nafıa vekaleti 

yapı işleri eksiltme komisyonu odasında açık eksiltme usuliyle ya-
pılacaktır. -

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 26 kuruş bedel 
muicabilinde yapı itleri umum müdürHiğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 386 lira 66 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve yapı işlerinden alınmış hususi vesika 
ibra zetmesi lazımdır. (3878) 3-5735 

Dahiliye Vekaletinden: 
Isparta şehri içme suyu tesisat ve 

inşaat eksiltmesi 
!aparta şehri dahilindeki ~beke i~in icab _eden ı;natze?'-elerin 

tediriki ve depolar inşası ve boru ferşıyatmm ıcrası tle saır buna 
mliteferri imalatın yapılması kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 63899 lira 04 kuruştur. 
' 2 - İsteklilerin bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı 320 kurut 
mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen şefli
ğinden alabilirler. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekliJerin aşağıda yazılı temi• 
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine tesliııı 
etmiş olmaları lbımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
4444 liralık muvakkat teminat, 1 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

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

me için alacaktan vesika, 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makbuz mu .. 

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarmın iadeli teahhüdlü oı._ 

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

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (3651) 3 5379 . 



ULUS 

Mektebliler t. Bütün Kitablarınız H a 1 il Na c i Mı h ç ı o ğ 1 un da 
Anaf artalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Saata çok ehemmiyet veren REVUE saatı alır, 

BlrR EV U E 
saatı alan ne aldığını t>ıllr, 

çünkl 80 senelik tecrübe ,gibi bir 

garantiye mallktlr. 

Modeller en son ve zarıf ,eklldedlr. 

Aıtlıara'da aatıt rerl ı RIZA OÖZLÜKÇÜ, Banlıalar caddffl 8 

Balge baledıge reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Balya kasabasının tahminen 30 hek

tar meskun ve tahminen 12 hektar gayri mesklın kısmının hali hazır 
haritasının alınması 11.10.937 tarihinden itibaren 21 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Meskun kısmın beher hektarı 28 lira ve gayri meskun kısmının 
beher hektarı 14 lıira olmak üzere muhammen keşif bedeli 1008 liradır. 

2 - Bu işe aid ,.artnameler ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi, 
C • Nafıa meclisinin 13.3.936 tarih ve 29 sayılı tehir ve kasaba

ların hali hazır haritalarının alınmasına aid şartname. 
İstiyenler evrakı ve şartnameleri Balya belediyesinde görebilir

ler. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 75 yetmiş bet lira 

60 altmış kuruş muvakkat teminat vermesi ve Nafıa vekaletinin te
hir ve kasabaların hali hazır haritalarının alınmasına aid müteah
hidlik vesiksı ibrazı prttır. 

4 - Ebiltmc 1.11.937 tarihine tesadüf eden pazartcai günil u.at 
16 da Balya belediye daircainde yapılacağından taliplerin yevmi 
mezkQrda Balya belediye encümenine müracaatları ve p<19ta ile gön
derHecek mektupların nihayet 4 üncü maddede yazılı gün ve ıaate 
kadar gelmit olmaaı ve dıt tarafının mühür mumu ile iyice kapatı\. 
mıf obnaaı lizımdır. Poetada vuku bulacak gecikmeler kabul edil-
miycccği ilin olunur. 3-5747 

Keıidelerde çıkm11 olan (Lots Turca) 
lerin muvakkat makbuzlan 

hamillerine ilAn 
Eski oamanlı imparatorluğunuıı taksime uğramış Düyunu umu

miye meclisi, 1 birinci tctrin 1924 ile 1 ağustoe 1928 tarihleri ara
sında çekilen 328 ita 351 numaralı keşidelerdc çıkmıt olan (Lot. 
Turcs) lerin muvakkat makbuzlan hamillerine, 29 temmuz 1936 ta
rihinde Maverayı Erden hükümctile aktedilmit olan itilifname mu· 
cibince bu (lota turca) tere isabet eden ikramiye ve amortismanlar. 
dan mezkur devlet hiaesine düşen kıamın tcdiycainin Maverayı Er
den mümessil senedatı itası auretile ifa edileceğini beyan eyler. 

Bu senedat diğer oamanlı istikrazlarının muvakkat makbuzları 
hamilleri lehine ihraç edilmiş bulunan senedatın aynıdır. (Mecli
sin 15 temmuz 1937 tarihli ilan ve ihbarnamesine müracaat). 

Kcşidelerde çıkmış muhtelif nevi (Lota Tursa) lere, Maverayı 
Erden mümessil senedatı olarak, itibari kıymet üzerinden verilme
si icab eden miktar aşağıdaki cedvelde irae edilmiştir: 
(Lota Turca) lerin kazandıkları Keşidelerde çıkmış olan tahvi
ikramiyeleri ·· veya amortisman- lata Maverayı Erden milmeasil 

larm kıymeti senedatı olarak itibari kıymet n. 
Frank zerinden verilmesi icab eden 

mikdar 
!sterlin 

400.000 44. 10. 3 1/4 
200.000 22. 5. 1 1/2 

30.000 3. 6. 9 1/4 
10.000 1. 2. 3 
4.000 o. 8. 10 3/4 
2.500 o. 5. 6 3/4 
2.000 o. 4. 5 1/4 
1.250 o. 2. g 1/4 
1.000 o. 2. 2 1/2 

2i0 o. o. 6 1/4 
Bu ilanda mcvzuubahs edilmit olan tcdiyat, muvakkat makbuz

ların 1 numaralı kuponları mukabilinde, yalnız Pariste Osmanlı ban
kası tarafından icra edilecektir. 

İstanbul, Paria, Bcrlin, Frankfurt, Viyana, Amaterdam ve Roma. 
da (Lota Turca) lerin ıerviıini ifa ile mükellef olan diğer mileme
ıeler, masrafı hamiller tarafından ödemek şartile, lizım gelen mu
amelelerin Pariıte icrasına tavauut edebileceklerdir. 

Yukarıda zikredilen 1 numaralı kuponun tediyesine müteallik 
muamelat 18 birinci tefrin 1937 pazartesi günü bllflıyacaktır. Bina
enaleyh mczknr tarihten itibaren hamiller mevzuubaha kuponları 
muhtelif müesseselerin gitclerine ibraz edebilirler. 

Eaki osmanlı imparatorluğunun taksime uframıt 
Dilyunu Umumiye Mecliai 

Ankara inhisarlar basmüdürlü
ğünden: 

Şartnameei veçhile ..., 100 tunı: antruıt k&ntırun mubayeaaı 
açık eksiltmeye konulmuttur. Talihlerin bedel muhamminin yit> 
de yedi buçuğu olan 83 lira 70 kurut ilk teminat paralariyle bir
Jııkte 26-10.937 tarihinde ... t 1«5 da idaremizde toplanacak komis
yona gelmeleri ilin olunur. (3764) 3-5575 

1891 
Serveti fllnun UYANIŞ Serveti filnun 

1891 
Qqyuarı: A. İhsan TokglSs 

47 ıenedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga. 
zetenin Ankara'da aatıf yeri A K B A Kltabcvidir. Sc· 
nelik abone 10 lira, Sa ııı 20 kuruş. 

-------------------· 
BayanMagda 

MODA SALONU 

J\NKARA BAYANLAR 
TERZİ EVİ 

Son moda tuvalet, kostüm ve 
her nevi elbise zarif, 'ık ve sü
ntle dikilir. 

Yeni~ehır 
Atatürk Bulvarı No. 57 

Ali Nazmi apartıman daire 11. 
3-5449 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune hastahanesi 

cerrahi tefi 
Her gün saat üçten sonra 

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

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

Adliye Vekaletinden: 
1 - Vekalet hesabına Ankara hukuk fakültesinde leyli olarak 

tahsillerini ikmal ederek kısa hizmetle askere alınmıf olanlardan, 
önümüzdeki 29.10.937 tarihine müaadif Cumhuriyet bayramında 
terhis edilecek 60 kişinin; 2556 sayılı hakimler kanununun muvak
kat maddesinin B fıkrasını tadil eden 3206 No. lu kanun hükmüne 
istinaden vekaletçe namzedlik müddet ve imtihanından istisna edi· 
lerck doğrudan doğruya 30 lira asli maaşlı hakim ve müddei umu
mi muavinliklcriyle sorgu hakimliklerine kura ile tayinleri tekar
rür eylemiştir. 

2 - 5.11.937 cuma günü saat 15 de, açık yerler için vekalet da
imi müsteşarı huzurunda ve müracaat edenler arasında, usulü veçhi
le kura çekilecektir. Tayin edilen gün ve saatte, her hangi bir sebeb 
ve mazerete binaen hazır bulunamıyanlar namına da, vekaletçe se
çilecek arkadaşına kura çektir4lecektir. 

3 - İki taraf muvafakat eylediği ve hizmet ve kadro icablarına 
göre bir mahzur bulunmadığı takdirde, alakadarlar kura ile kendi· 
lcrine düşen yerleri biribirleriyle değiştirebilirler. 

4 - Mecburi hizmete tabi bulunmıyan Ankara ve İstanbul hu
kuk fakülteler.i mezunlarından, hakimler kanununun 3 iincü madde
sinde yazılı vasıf ve ,artları haiz olanlar dahi; mekteb diploması ve 
hüviyet cüzdanı asıl veya suretleri ve hüsnü hal ve sıhat varakaları 
ve fili askerlik hizmetini yaptıklarına veya askere elveric:li olma
dıkları anlaşıldığına dair vesikaları getirerek kuraya iştirık edebi
lirler. Ve bu takdirde birinci maddeye tevfikan namzetlikten istis
na edilerek doğrudan doğruya 30 lira maaşla muavinlik sınıfına 
veya sorgu hakimliğine tayin olunurlar. 

5 - Leyli mezunların, kura netice.sine ve memuriyetleri yüksek 
tasdika iktiran edinceye kadar açıkta beklememelerini teminen mü
racaatları akabinde muvakkaten Ankarada 25 lira maaşlı mahkeme 
katipliklerine tayin edileceklerdir. 

6 - Gerek mecbun hizmete tabi olan ve gerek diğer hukuk me
zunlarının bir an evci vekalete müracaatla fimdiden isimlerini ka-
yıt ettirmeleri lazım ,elir. (3904) 3-5742 

Ankara Valiliğinden: 
Husust idareye aid Çakırlar mahallesinde 68/9 sayılı hanenin 19 

aylık icarı açık artırmaya çıkarrlmış.tır. 
Bir aylık kira bedeli muhaınmenesi 35 liradır. 
Taliplerin 19 aylık kira bedeli muhammeneıi olan 665 lira üze

rinden yüzde 7.5 teminat vermeleri ve ihale günü olan 21.10.937 ta
rihine müaadif perfCmbc günü saat 15 de encümeni daimiye gelme
leri ve ,artnameyi görmek istiyenlerin hususi idare tahakkuk ve tah-
sil müdüriyetine müracaat etmeleri ilan olunur. (3773) 3-5572 

BALIK YAGI ~ 
Kilosu 85 Kuruş Ulus, Halk Sineması l• 

Sırasında Sakarya Eczanesi ·----------------- ... ·---~ 
•---REÇETELERINJZı---· 

( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mües
aesata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sıraaın· 
da. Telefon 2018 3-5517 

İstanbul liman işletme idaresinden: 
1 - İdaremizin inp ettireceği yolcu salonu binasının pazarlığı 

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

2 .- .Bu ifin muvakkat teminatı 30.000 liradır. Talipler asgari 
250 bın lıra kıymetinde bir tek bina yaptıklarını tevsik edeceklerdir. 

3 - T~liplerin rcferanalarmı nazarı dikkate alacak olan idare işi 
en ucuz fıat verene vermeğe mecbur değildir. Teklif sahiplerinin 
~cuda getirdikleri eserlerin bir listesi tcklifnamcye raptcdilecek
tir. 

4 - Teklifler encümene zarf içinde kapalı olarak verilecektir. 
5 - Bu ite aid f8.I'tname, projeler fen acrviıinden 25 lira muka

bilinde alınacaktır. 
6 -. Mütenunim izahat için yolcu salonu intaat bürosuna müra-

caat edılecektir. (3887 • 3-5725 

Dr. B&sit Orek 
Cebeci merkez ha• 

tahanesi dahili hasta
lıklar mütehaasıu 
Hergün hastalarını aaat 15 
den sonra Yenişehir Meş-
ru ti yet caddesi 10/1 numa
ralı evinde kabul eder. ı 

Tel: 1694-

Diş tabibi 
M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartnnanı No: 1 3-5645 

f ngilizce ve Fransızca 
Öğretmeni Aranıyor 

Bir Bayan 
Türkçe ve ecnebi lisanları 

bilen. t.ec~übcli daktilo günde 2 
saat ıçın ış arıyor. Bayanlara ve 
çocuklara fraruıızca dersleri ve· 
rebilir. Telefon: 3020. (6 dan 
sonra.) 3-5379 

Mürebbiye Anyanlara 
Bir alman bayanı 3-6 yaşın

da.ki ~~katara bakmak prtiyle 
iyı bır aıle yannıda mürebbiye· 
tik istiyor. M.Z. runızu ile Ulus 
müessesesine müracaat. 3-5743 

Kiralık dükkan 
Ordu evinin altmdaki 10 No. lu 

dükkan pazarlık suretiyle kira
ya verilecektir. 

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

3-5702 

YENi 

KREM B.ALSAM1N 

gumral, Santm. Esmer her tene tevafuk eden yeglne 11bbl 
kremlerdir. c.;Udi bcsleı , ÇiL Leke ve sivilceleri ki.milen isal• 
eder. Yarım asırdanberi kibaı mahfellcrin takdir ile kullan• 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. 

ı KREM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLiR 
l - Krem Balaamin yağlı 'gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yl\ğaız gündüz için bcvu renkJI 
3 - Krem Ba1samin acı badem gUndüz için hcyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbc renkli. 

f NGlLlZ KANZUK ECZANESİ 
Bevoğlu • latanbu1 

Sayın müşterilerimize 
Dükkanlarımız 18 birinci tetrin 937 pazarteıi gününden itiblt

ren öğleleri saat birden ikiye kadar yemek tatili dolayıaiyle kr 
pah bulunacktır. 

Akba kitab evi ve kiatçılık, Bankalar caddesi. 
Akba kitab evi tubesi, Samanpazarı. 
Halil Naci Mıhçıoğlu, Anafatralar caddesi. 
Halil Naci Mıhçıoğlu ,ubeai, Bankalar caddesi. 
Halk kırtasiye tecim evi, Anafartalar caddesi. 
Haşet kitab evi Ankara şubesi, Bankalar caddcıi. 
Hilal kırtasiye mağazası, Çocuk sarayı caddesi. 
Mahmut Nedim İrengün, Hal'de. 
Tarık Edip kitab evi, Anafartalar caddesi. 
Türk mcktebliJer pazarı, Adliye sarayı cadde•. 
Yıldız kırtasiye mağazası, Bankalar caddesi. 

Ankara belediyesinden: 

3-5728 

1 - Tekaüt, itam ve eramil maaşı alanlar 937 2. inci teşrin yo~ 
laması için qağıdaki maddelerde yazılı hususlara riayet edece~ 
lerdir. 

1 - Maaş sahihlerinin bizzat gelmeleri, gelemiyccek dcrecedt 
hasta olanların doktor raporu göndermeleri lazımdır. Vekil!er ~
ruz müvekkillerinin maaşlarını almağa aalahiyettardırlar. Dıier .ı
liyet ve kazalarda bulunan müvekkiller hayatta oldukl~rı~ı ~:ı 
memuriyette bulunup bulunmadıklarını yoklama. ka~ıd ar dik 
hanelerine yazdırarak bulundukları mahallin belediyesıne tas 
ettirip buradaki vekillerine göndereceklerdir. 

2 - Muhtarlık işleri müdürlliğüne ge.tirile~ek yoklama ıl?1ii· 
haberleri fotoğraflı iki nusha olarak tanzım. edıl.ece~ ~e ~'! .. kagıd
da yazılı hususatın doğru olduğu muhtarlık ışlcrı mudu.rl~gune fo
toğraflı nüfus cüzdanlariyle müracaat edecek m•teber ık.i zatın da
irede şehadetleriyle tcsbit olunacaktır. 

3 - Yoklama kağıdlarındaki her sualin cevabı karşısına yazı-
lacak ve yukardan apğı müsavi işaretiyle geçilmiyecektir. . 

4 - Tekaüd subay ve erlerin yoklamaları askerlik şubelenn~ 
yapılacaktır. 
5 - Devlet teşkilatında memur ve hususi müesaiaclerde müstahdca 

bulunup da tekaüt maa,ı alanlarda maaşlı, ücretli ve yevmiyeli 
olduklarını yoklama klğıdlarındaki yere yazacaklardır. 

6 - Yoklama klğıdları hakkında belediyece ayrıca tetkikat ya
pılacak, yukarıda yazılan maddelere ve bilhassa ikinci maddeye ay"' 
kırı bir hareket meydana çıkarıldığı takdirde yoklama klğıdlarını 
tanizm edenler ve şahidler hakkında takibat yapılacaktır. 

(3848) 3-5675 

Ankara Ticaret ve Sanayi 
Odası Riyasetinden : 

Odanın 1817 numarasında mukayyet Şevket İsmail oğlu tarafın
dan odaya verilen 17.6.937 tarihli arzuhalle, iltizam itlerinin buiraıl 
936 iptidaaından itibaren bitmit ve batkaca da ifi kalınamıt ve vak• 
tiyle kayıtlı yazihaneyi de terkettiğinden kaydının kapatılması ta"' 
leb edilmiş ve talebi vaki oda idare heyetince müzakere edilerek 
mumaileyhin 4.7.937 tarihinde kaydının terkınine biar verilmit ol• 
duğunu, bu kere vaki olan talebine mebni keyfiyet llln olunur. 

3-5744 

Etlik Bakteriyoloji ve Seroloji 
Müessesesi Direktörlüğünden: 

Müessesenin tecrübe hayvanları için 40000 ili 50000 kilo pancal' 
açık eksiltmeye konulmuftur. lhalcai 1.11.937 pazartesi gün6 saat 15 
dedir. Şartnamesi müdüriyetten bedelsiz verilir. Muvakkat teaıl· 
natı 187 lira 50 krş. olup banka mektubu veya vezne makbuzu ve 
2490 sayılı kanunda yazdı vesaikleriyle beraber muayyen olan gÜA 
ve saatte Ziraat vekaleti muhasebe direktörlüğünde toplanacak otan 
satın alına komisyonuna müracaatları. (3899) 3-5740 

SiNEMALAR HALK 

Haftada 3 ders vermek şar
tıiyle iyi fransızca ve İngilizce 
bilen bir dil öğreticisi arıyoruz. 
İsteklilerin açık adresleri ile 
,.artlarını Ulus gazetesinde N. Ç. 
adresine bildirmeleri rica olunur. 

3-5731 
BUGÜN BU GECE BU GÜN BU GECE 

imtiyaz sahibi ve Batmu. 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na-

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

Kate De Nagy - J. P. Aumont. J. Berry; 

tarafından temsil edilen 

suhi BAYDAR 

1 
Umumt neşriyatı idare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
MUmtaz Faik FENİK 

Ulus Basrmevi: ANKARA 

KİTARALAR ÇALARKEN 

Nefis musiki nağmeleriyle bezenmiş 
hakikt bir şaheser 

Aynca - Dünya haberleri ve ı kısım. 
hk öğretici filim 

BEY AZ KADIN TİCARETİ 

Fransızca sözlü 

Ayrıca - dünya haberleri ve 1 kısım. 
lık öğretici film 


