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Universite hakkmda ajansm tebliği 

Universitede çahşmayı ve disiplini 
müteessir edecek lüzumsuz 

şayialara nihayet verildi 
Ankara, 16 (A.A.) - Maarif veki.letinden tebliğ olunmu,tur: 
1 - lstanbul üniversitesinde bu yıl imtihanlarında muvaffak olan 

talebenin sayısı 2779, sınıfta kalanlamı sayısı ise 1064 dür. Şu halde or
talama bir hesabla sınıf geçenlerin nisbeti yüzde 72.3 dir. En çok mu
vaffak olan tıb fakültesinde sınıf geçme nisbeti yüzde· 90 ve en az mu
vaffak olan hukuk ve iktısad fakültesinde ise mütenazıran yüzde 58 
ve yüzde 54 dür. 

Kültür bakanı B. Sallet Arıkan 

2 - Matbuatta ve bazı talebe 
müracaatlarında üuü mizanın 7 
den 6 ya indirilmesi, ve yahut ara 
imtihanı konulması gibi, meri tali
matnameler haricindeki temenni .. 
ler vekalt:tçe yersiz görülmüt ve 
talimatnameler hüldimleriiıin tat,. 

bikinin tabii olduğu lazım gelen
lere bildirilmiştir. 

3 - Talimatnameyi değiştirmeli 'kas
tiyle haksız ve usulsüz müracaatlan 

(Sonu S. inci sayrfada) 

Elen başbakanı geliyor 

General Metaksas 
dün hareket etti 

Atina, 16 (A.A.) - Yunan hükümet reisi türk hükümetini resmen 
~İyaret etmek üzere bu akşam Averof zırhlısı ile hareket etmiştir. 

Başvekil hareketinden evel kıral tarafından kabul olunmu,tur. Bu 
mülakat çok uzun sürmüştür. 

Yunan matbuatı başvekilin 
Ankarayı ziyaretine uzun sütun
lar tahsis etmektedir. 

Vradimi diyor ki: 
" 4 ağustos 1936 inkılabından beri 

ilk defadır ki, yunan hükümet reisi dost 

/ 
Ye müttefik devleti ziyaret etmektedir. 
Yunan başvekilinin Ankarayı ziyareti 
bittabi daha sıkı bir manevi temas tesis 
edecek ve sulhun muhafazasında iki kud
retli amil olmaya azmetmiş olan iki mil
let arasında daha sıkı rabıtalar yarata
caktır. 

Başvekil Metaksas türk milletine yu
nan milletinin selamlarını iblağ edecek-
tir:• 

Etnos şöyle yazıyor: 

Bayan Gökçen 
geliyor 

Haber aldığımtza göre Atatürk kızı 
ve Türkkuşu başöğretmeni Bayan Sabi
ha Gökçen bugün İstanbuldan tayyare 
ile şehrimize gelecek ve karşrlanacak.. 

tır. 

ULUS 

Atatürk'le Amiral Horti 
ve Meksika 

Cumhurreisi arasında 
Ankara, 16 (A.A.) - Amiral Hort.. 

;ynln biraderi general Stephen Horty· 
nin vefatları dolayısiyle reisicumhur 
K. Atatück ile Macaristan krral naibi 
arasında aşağıdaki telgraflar teati olun
muşturs 

Amiral Altes Serenisim Horty de 
Nagybanya Macari&tan krral naibi 

Budapeşte 

Alteı Serenisimterinin ekselas ge
neral Stephan Hortynin vefatı ile uğ
radıkları kayibi teessürle öğrendim. En 
samimi taziyetleriınin kabulünü rica e-
derim• 

K. Atatiirk 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru 

Ankara 
Çok sevgili kar~e!}imin vefatJ mil

nasebetiyJe bu derece Jütüfkar bir su
rette gösterilen sempatiden dolayi ha

(Sonu 5. İnci sayfada) 

PllliJl.? .............. --· ......__.... 

Tuncelinden bir görünüş: (eski ismiyle Dersim), yeni tsmiyle Hozat 

Dersim asileri mahkemede 

Suçluların hepsi isyan 
cürmünü inkar edivorlar 

Elaziz, 16 (A.A.) - BugÜ'n öğleden sonra muhalefet hareketin;i; 
tirak eden bütün Dersim aşiretleri reisleri ile Syit Rızanın tevhiden 
mahkemelerine devam edildi. 

Maznun mevkiinde elliden fazla reis ve aveneleri bulunmakta idi. 
Seyit Rızanın Hozat cumhuri

yet müddei umumiliğine hitaben 
yazdığı mektublar okundu. 

O zaman cumhuriyet müddeiumu_ 
misinin vaki olan davetine niçin ica.. 
bet etmediği sualine Seyit Rıza hasta_ 
lığını ve korktuğunu söyliyerek tevil
lerde bulundu. Ağrr ceza reisi Seyit Rı
zaya Koçkırı isyanım yapan Aliseri ta
nıyıp tanımadığını ve bunları evin
de misafir edip etmediğini sordu. Se_ 
y~t Rıza .... diği ccval.:;ta Aliseri tanıdr.. 
ğmr ve onun Koçkrrı isyanına aid ha
tıralarım anlattı. Mahkeme birçok şa
hitlerin Seyit Rızanın aşiretinin Sin 

(Sonu s. inci .sayı/ada) 

T uncelindeki ıon temizleme hare
keti esnasında bir cumhuriyet a

keri ufku gözetlerken 

Fıkra: 

Fotografla 
Türkiye 

" Başvekil Metaksas'ın Türkiye'de 
(Öreceği parlak kabul yunan milletinde 
derin bir makes bulacaktır. Yunan mil
leti Türkiye ve Yunanistanm azimli bir 
•urette bağlı bulundukları sulh lehinde 
bu ziyaretin daha sıkı bir anlaşmaya ye
ni bir vesile teşkil ettiğinden dolayı se
Yinç duymaktadır. 

29 ilk teşrinde 

yeni makinasında 
çıkmağa başlıyor 

ispanyadaki gönüllülerle lejiyonerle r kamyonlarla cepheye gönderiliyor 

Almanyada basılmakta olduğuna 

bildiğimiz Türkiye albümünün bir aüs.. 
hası elimize geçti. Öyle zannediyorıu 
ki son seneler içinde yalnrz _biz değil. 
birçok memleketler kendi toprakları1U11 
güzellik, kültür ve tarih hususiyetleri
ni tanıtmak için bundan iyi bir vesika. 
vermemişlerdir. lç Bakanbğı ve Basra 
Umum Müdürlüğünü tebrik ederiz. 

Atinaika Nea gazetesi, Metaksas'ın 
.. türk ve yunan orduları çözülmez ve ye
hilrnez bir kill teşkil ettiği" hakkındaki 
beyanatım hatırlattıktan sonra diyor ki: 

.. Bqvekil bu beyanattan sonra An
icara.ya yaptığı ziyaret iki millet arasın
da.ki ada ve samimi teşriki mesainin ye
Qf bir tesahürüdür. 

Baf vekil Metakaas Türkiye cumhu -
rlyetinin büyük ıefiyle ~sen tanışacak
tır. Kendisiyle ve türk zimamdarlariyle, 
l'ilrldye ve Yunanistanı alakadar eden 
rtlnUn meseleleri ve enternasyonal va -
tfyet hakkında fikir teatisinde buluna -
Clalctı:r. Bugünkü şartlar içinde bunun 
hayle olması gayet tabiidir. Fakat Tür
kiye ile Yunanistan arasmdaki işbirliği
nin diriktivleri o derece iyi tayin edil -
tn.iş bulunuyor ki, bu ziyaretten ancak 
ll"ıenfaat ve duygu birliğinin ve iki dev
let arasındaki siyasi mutabakatın teyi
d" inden başka bir şey çıkması beklene -
tnez.,, 

Yunan hasmı başvekil Metaksasm 
A.nkaraya vapacağr ziyareti bahis mev. 

(Son ı .S ır.cı sayfada) 

IK NÜSHALARDA 

ULUI 
zel bir romanı 
başlıyacaktrr. 

Yakub Kadri'
nin Ulus için 
yazdığı çok gü-

tefrika etmeğe 

Değerli edibimizin bu romanı hiç 
ıüphesiz edebiyat aleminde çok 
canlı ve belli başh bir hadise o
larak karşılanacaktır. 

U Lu 
• gene ilk nüsha-
• larda Falih Rıf

kı Atayın Ulus 
için hazırladığı çok güzel bir ese
ri tefrika edecektir. Bütün türk 
münevverlerinin bu eseri zevkle 
okuyacakları muhakkaktır. 

Bunlardan başka 

ULU• 29 ilkteşrinden 
• itibaren çok he

yecanlı bir po-
lis romanına ve bir tarihi tefrika
ya başlıyacaktır. 

Karışmazlık komitesi toplandı 

Fransa ve lngiltere 
~üşterek teklif yaptı 

Londra, 16 (A.A.) - Karışmazlık komitesinin bugünkü celsesi es
nasında İngiliz ve Fransız murahhasları Lord Pluymut ile Korben evve
la mensub oldukları hükümetlerin görüşlerini izah etmi,lerdir. , 

KaTl§mazlık komiteıindeki alman 
ve italyan delegeleri bir celıetlen 

çıkarlarken 

Fransız delegesinin ıözleri 

Fransız murahhası Korbin
in Fransa hükümeti namına yaptı
ğı beyanatın ana hatları şunlardır: 

Fransa hükümeti geçen 14 temmuz 
tarihli ingiliz tekliflerine dayanarak k~ 
miteden şu noktalar hakkında şimdiden 
karar vermesini ister: 

1 - İspanya hizmetinde bulunan .. 
ecnebilerin mümkün olduğu kadar kısa 
bir müddet azrfında geri alınması, 

2 - Geri çağrrılmağı kontrol eden 
enternasyonal komisyonlar, geri çağı

rılma işlerinin kafi derecede .. ilerledi
ğini görür görmez ihtilaf halinde bu
lunan iki taraf enternasyonal kaidele-

( Sonu S inci sayfada) 

Bu albümü bu kadar nefis o/arat 
Türkiyede basmak imkansız değildl. 

La Turquie Kemaliste bunu ispat eder. 
Fakat albüm henüz memleketimiu gir
miyen Tiefdruck usulü ile basılmıştu_.ı 
bu usul, bildiğimiz basla malr.iııeled 

ile en pahalı kağıd üzerinde ve ağır 
klişe masrafları ile elde edebileceğıınU 
resim nefis/iğini kıyas edilmez bir ıı.. 

cuzlukla temin eder ve resmin aslım 

daha iyi korur. 

Tiefdruck hemen her tarafta mec.. 
mua baskılarının normal vastıası ~ 
gelmiştir. Türkiyenin pul ve sai~ gL. 
bi tabii ihtiyaçları, onun memleket.imü:... 
de devlet veya parti matbaalarrndan bL 
rinde hemen kurulmasına kB.fidir. Mıı
vaffak ofo11yan kurultay pulu, bu vası.. 
tanrn ne kadar lüzumlu olduğunu gös.. 
teren ayrı bir misaldir. 

Bu albümü eline geçiren herkes o.. 
nu kütüphanesinin kıymetli cildlerin.. 
den büi olarak saklryacak, on beş J:iD 
muhtelif yerde Türkiye, garblı, gü"t.el. 
tarihi ve bayındır Türkiye mütemadi
yen seyredilecektir. Propaganda, ancaJ 
bu kabul ettiriş ve alakalandrrış tarzı 
ile bir hizmet ~lıır _ Fatay 
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Kritik ve otokritik 

Devlet lngiltere 
Hakem lngiltere 

Eden'in hu seferki nutkundan çıkarabileceğimiz mana, lngiltere
nin, önümüzdeki devrede, "devlet,, olmaktan ziyade ''hakem,, olarak 
çalqmak ve müdahale etmek niyetinde olduğunu gösteriyor. Bir cümle
si, bilhassa, son derece dikkate pyandır: 

•Bagiinlai lıargGffllılda, A.,...,,.. oe U~i't. cere~ et/en lecayi 
'iıçiıule biitma .~ ~ pqinde kOfl1UYOTak ve 
en :ır.i.7fU/e ~ aetiıt:e-ys meydan oermi~k yapılabilecek 

p7 ücriıade ıduıi.I e7'~. 

"En ziyade kaçmacağmu:z netice" demekle ''harb,, ı bsclettiği a.ıi
kirdır. Bu cümlesi ile demek istedi ii ~ ''barb,, dan kaçınmak için 
k--1-1-1. L • lü .__L_ - --....=---.._1.-.!_ "ffarb ~ • a.ır~ &OlllproDIUznowom u:uaıuz cuuıucıuu·. .,, ı esasen ::::S 

ki.-e ist,.,,,jyor. Fabl kompromis'leri irim yapacak? Herhalde "devlet 
logiltere,, değil Çünkü "deYlet lngiltere", kendi menfaatlerine doka
nan bir ok aca hissetti mi, ha ob ikiye 'bölmek için derhal tedbir alı
ycw. Meseli, Akdeniz .,ani Hind yola emniyeti mevzubahs oldu mu, ln
gilaereyi derhal intanuyomJ bir \et WgQI Te brarm bqmda görii
yonrz.. Yalmd, bazı dewletler, bndileri için Mmiiııe ütediler mi. lngil
tere, gene derbal, bana bir intemasyoaal tehlike haline koyarak, kendi 
öz menfaatlerini müdafaa etmesini biliyor. Septe boğazı'nın tehlike
ye girmemesi için ise, Franko ve tara.ftarlarile münlıasıran bu nokta 
üzerinde tek başına ve eski usul anlaşmalar yapmaktan çekinmiyor. 

Fakat dava, "devlet Jngiltere,, nin menfaat sahaları haricine çıktı 
mı, o zaman İngiltere derhal ''llakem lngiltere,, rolünü takmıyor ve iJ.. 
tilaflı tarafları karşılıklı tavizlerde bulunmaya davet ediyor. 

Eden'in bu seferki nutkunda, lngilterenin bu ikinci mahiyetini takın. 
mak istediği besbellidir. Temenni edelim ki, adil ve icahll'da enerjik bir 
hakem olsan. Zira, ne Çin,_m Çin ol arak ne de ispanyanın lııpanya. ola
rak, karşı ta.rafa yapacakları bir kompromis yoktur. 

Burlıan BELGE 

Ergani tahvilleri 
ikramiyesi 

İkramiyeli, yüzde beş faizli Ergani 
istikrazma aid dokUZWlCU ikramiye ke
şidesi dün ahah Cumhuriyet llcrkez 
Bankası salonunda yapılmqtrr. Kazan;m 
namaralar aşağıdadır. 

57899 numaraya 30 lıin lira. 198147 
numaraya 15 bin lira, 49536 numaraya 3 
bin lira, 8535 7 numaraya 3 bin Jira, 
197347 numaraya 3 bin Jira, 49533 mı
nıaraya 909 lira, 57218 numaraya 909 
lira. 160091 numaraya 909 lira. 160100 
numaıaya 909 lira, 185342 numaraya 909 

lira, 196567 numaraya 909 lira. 

Bunlardan gayri. 289 tahvile de 120 

şer lira isabet etmi§tir. 

Ş. K.ARAHISAR'DA 

Zengin bir maden 
daman bulundu 

Gircswı, 16 (A.A.) - Şebinkarahi

sar kazasının Güvercinlik ve Tabcke 
köylerinde büyük heyelanlardan M>nıa 
Şebinkarahisarın iki saat ilerisinde bir 
kömür madeni çıianııtn. Alınan nümu
ne vilayete gelmiştir. Yapılan tetkikat 
neticesinde temiz bir maden kömürü 
olduğu anlaşılmıştır. Damar zengindir. 

lzmiıin golınşaatı 
hmir, (Hususi) - Vilayetin 937 se

nesi yol inşaat programı yakmda tahak
kuk etmiş olacaktır. Çatal - Bayındır 

arasmda apılacaJı: oln yol 74.000 lirya, 
Ödemi~ - ÇataJ arasındaki yol da ı s.ocıo 
liraya -rkacaktrr. Gülbahçe - Karaburun 
yolu da bu sene içinde yapılacaktır. 

Menemen - Muradiye ve Dikili - Ay
valık yollarmm inşaatı yakında sonuna 
erecektir. Menemen - Muradiye yolu, İz_ 
miri Manisaya en kısa yoldan bağlıya -
caktır. 

Hüviyeti meçhul bir cesed 
daha bulundu 

İstanbul, 16 (A.A.) - Anadolu ka.. 
vağmda sahilde hüviyeti meçhul bir ce
scd bulundu. Denizde uzun zaman kaldı
anla dan bu cesed"n kime aid olduğu he

nüz tesbit olunamadı. 

BaJıkesirde şiddetli yağmurlar 

Balıkesir, (Hususi) - Birk ç gun

denberi şehrimize ve civarına bol yağ

maktadır. Bu arada Edinciğe 

ü ve kasaba sel 

.............. .,. r. Bu yü den bazı bağ· 

larl b h eler zar r gormiı tür. Ova 

l riı ile Çandır koyune de dolu diış
. Bu dolul rla yaralananlar .bile 

o r. 

Elen gazetecilerinin 
İstanbuldaki gezintileri 

İstanbul, Ui (Telefonla) - İstanbu~ 
1a. gelen Elen gazetecileri bagün lstan
bulda.ki. müze ve camileri gezdikten son
ra Boğazda bir gezinti yaptılar. Yann
gautedler şerefine yunan baş konsolosu 
tarafından bir ziyafet verilecektir. 

Baldcesirin hartası 
Bahke5ir, (Hususi) - Şehrimizin 

haritasının alınmasına önümüzdeki aym 
~mda baş1anacaktır. Harita altr ay i
çinde bitirilmiş olacaktır. Bundan sonra 
bir imar planı hazrrlanacaktır. 

Gazete davaları 
Tiirlı basznında yıllardalJMri gör

mediğimiz bulnıki bir badi• iarp
SEnda bulıuımaJctyı:z: ili gazete •. Ja
szada,, •ın;ıMz göst.ermedea b;Jbe.r 

aakletme., davası ba!Jlari.ea diğer İ
ki gazete arasında da "maMz gös.. 
termeden resim ~etme., davass a
çıhnai üzeredir. Bqioci bir gau
te ise billıaua. tertib ettiği bir ba.. 
beri,, davacılardan birinin,, olduğa. 

gı"bi alJDI~ olmas:ıodaa dolayı ~ 
içı"ndedir. 

JlabJceme hazuruDda ciddi lıonıı

JUlıırkea, bir tanı/tazı da a t J a t -

m a şahları yapılması i~n velıa

metini iyi ki biraz hafifletiyor. 
Gazetelerimizin biribirinden haber· 

sizce haber ve resim almaları, mül
Iıiyet bakkrnı ihlal ettiği için,, elbet
te zararlı bir harekettir. Ve bu ha
reket kimi mahkemeye, kimi de mi
zaha başvurarak protesto eder. Fa
kat hakikat ~dur ki, matbuat kanu
nunun şiddetli hükümlerine rağmen 
gazeteciliğimizin teşkilatsız/ığı bir 
meşhud cürüm manzarası alm:ıkta

dır. 

- Sen benim haberimi aşırdın! 
- Ben senin resimlerini çalma-

dım! 

Dünyayı tenkid etmek hakkını 

kendilerinde gören gazetelerin, kir
li çamaşırlarım böyle bütün memle
ket muvacehesinde yıkamağa kalkış
malarmı teşkilfitsızlrktan başka ne 
ile tefsir edebiliriz? Ve bu hale ba
karak Ziya Pa~a gibi nasıl, 

Anlar ki verir aleme bin türlü niza
mat, 

Binlerce te yyüb bulunur hanele-

rinde. 

demekten e dimizi al biliriz? 
Kcn ı h limizi g ön n etir

dikçe k mrıtayda i ba ın birli ı pro
jesinde tes J/i arıyoruz. Kanun bir 
çıksa ve b"rlik bir k rulsaydr! . .-N. B. 

ULUS 

Karadenizde 
fırtına var 
vapur seferlerinin 
intizamı bozuldu 

İstanbul, 16 (Telefonla) - İstanbuL 

da bugün hava az ftrtmah ve kapalı geç
ti, Yağmur fasılalarla devam etti. Ka
radenizde hala şiddetli bir fırtına vardır. 

Rüzgar şimal istikametinden saniyede 8 
metre süratJe esmiştir. Fırtına yüzünden 
Karadenizde vapur seferleri intizamını 
kaybetmiştir. Bazı vapurlar Boğazdan rJç 
cıkamamakta. çıkabilenler de ilk iskele
lerde kalmaktadır. Perşembe günü hare. 
ket eden Aksu vapuru bir gece Büyük
derede bekledikten sonra Boğazdan çık
mış, fakat Ereğliden içerıye girememis
tir. Karade:nizden gelmesi beklenen Va. 
tan vapuru Gircsunda, Karadeniz vapu
ru da Sam'>Unda k:almış!ardır. Vatan va
pmuoım yamı. Karadeniz vapunınWl da 
pazartesi gelmeleri muhtt'ID.Cldir. 

Biiyiikderetle ~kli'Y'm gemiler 
Büyükdere'de ya~nı:z bu akıtama ka

dar sekiz gemi toplanınııur. Uman re~ 
liği fırtına işareti verdiği için bu vapur
lar dıprı c;ıkamamıtlardır. Hrlzırrahman 
admda büyük bir motör Yalova önünde 
fırtınaya tutulm"'9 kayalıklara çarparak 
parçalanmıştır. Gene o civarda bir büyük 
ye!kenii daha batmıştır. 

Mudanya önünde karaya oturan Tür
kan npunr henüz kurtanlamamı~tır. 

Ankara ile İstanbul ar.mndalri tay -
yare sderleri fırtına yüzünden yapıla • 
mamaktadır. l:>eYamlı yağmurlar yüzün... 
den dün akşam Davudpaşada Pembe 
adında bir kadının evinin üst katı çök
müftür .Nüfusça zayiat yoktur. 

1.stanbulda yeni binalar 
İstanbul, 16 {Telefonla) - Geçen ay 

İstanbul.da yeniden 29 ev, dört apartı
man. l dükk~n. 12 muhtelif bina yapıl
dı. 

Bir deniz kazası 
İstanbu~ 16 (Telefonla) - Antalya 

nakliyat şirketine aid bir motör köprü 
iskelesi önünde eşya yüklü bir kayığa 
çarpıp batırdı. 

Piyanistin üteJi.ği ttnminat 

lstanhalda, Beyoğlanda. llir lııinlııa
aede plam kavgada llirahaae pİyanıisti 

pannağmdaa yarabnmqbr. Mahkemeye 
müa aıc:aat edm piymaistia dediiiae 1-la
..... adamcajız arbk piyano çalaa.ya
akbr; bmadan dolayı da, kenc&ni ı.. •a
le cdiıeoden lazmjnat istemektedir • 

Hakikaten, piyanistin kazanç kayna_ 
iı dimağından pannaimdachr. B...ıa. 
1'111 her hangi birinden mahrum kalan pi
J'aaiatin de sanatına veda etmdrtea laat
b çaresİ yoktar. y ahuz bana ~ 
hihnesi lazım geldiji b81de giDd --.t. 
lardaa biç hiriyLe .ıawı olmayan 
lr a "' g a 'ya ne cüretle girmiştir? 

Şimdi tazminat isteyea piyanist, yok_ 

sa, piyanist mi değildi? 

Deli miydi, benzetmiı miydi? 

" Küçük pazarlı Zühtüyü Ömer adın. 
da, hiç tanımadığı bir adam, Galatada 
Yanına yaklaşarak birkaç yerinden vur. 
muştur." 

Gazetelerde bu haberi okuyanlar, ken
di kendilerine ~u sualı sonnuşlardır: 
" Ömer acaba deli miydi? Yoksa Zühtü
yü İntikam almak istediği birine mi ben
zctmi§ti?" 

Tanrı delilerden hepimizi korusun; 
fakat başkasına benzetilerek vurulmak 
bir talisizlik piyangosudur, ki gene aynı 
duayı istilzam eder; ,u halde " Tann 
böyle piyangolardan da hepimizi koru • 
sun!" diyelim • 

Havalar bozunca 

Bir iki gündenbcri ya - n Y8o~urlar 
havayı iyice soğuttu. Büyük §ebİrlcrde 

odun ve kömür stoku vardır, fakat 
oduncular ve k-mürcülcr fiatlan hissedi
lir derecede yük tmektedirler. 

Is bul gazet d n biri $0?'Uyor: 
H bozunca yakacak fiatlan n den 
yükseldi? 

- Od cularl kömürcüler fırsattan 
i.stifad ctm k iste "kleri için. 
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Üğretmenin vazifesi 

Kültür bakanının kültür 
teşkilitına bir tamimi 

Bir çocuğu terbiye etmek için onu korkutmak değil 
ona bir ana baba şefkati göstermelidir 

Kültür baka:m B. Saffet Arıkan, öğretmenlerin talebe ile münase
betleri hakkında bütiin kültür teşkilatına bir emir göndermiştir. B. Saf
fet Ankamn bu emrini ehemiyetine binaen aynen yazıyoruz: 

"Ders yılının b~ladığı şu sıra
da bütün öğretim kurumlarımız
daki sayın arkacla§!arımın dikka
tini bazı OOemli aoktalara celbet
me ği faydalı buldum. 

Öğretmen arkadaşlarımın çoiunun 
okulda talebelerini iyi yetiştirmek için 
ne kadar fedakarlıkla çalıştıklarmr mem 
nuni:yetie gö. iıyorum. IJ.ıyatlarmr ge· 
lecek tiirk neslini.1 yü!cselmesi gibi asil 
ve yüsek bir ~ayeye tzhsis etmiş olan 
bu değe! 1İ arkadaşiaı m gayretleri cid
den takdire layıktır. Öğretmenlik mes 
Jeğinin ~ttf n haysiy.-rini yükselten 
ve mi11i camiaya ·.himi bir ümit 'IC K• 

Yinç kaynağı olan bu sayın arkad:lşlan... 
ma içten tefCkkürJerimi smıanm. Ancak 
arkadaşlardan bazıların n talebeyi ye· 
tiştirme meselesinf' kafi derecf'de ehem.. 
miyet vermediklerini çahpnalarmm ne
tic.csindcn anlıyorum. Bazı arka.iaşlar 
sınıfta ders vermekle 11aıifelerinin bit 
miş olduğu kanaatini taşımaktarlırlar 

ki, doğru değildir. İyi öğretmen. biL 
hassa karşısındaki talebelere iyi öğre
ten, onları istifade ettirmek için faidc. 
1i her tedbire başvuran, onların istidat 
ve kabiliyetlerini azami :lerecede inki
şaf ettimıeyi 1' edinencn, hasılı onları 
iyi yetiştiren bir meslek adamı demek
tir. Öğretmen öğretim hayatmm her 
s?fhasmda mesleğin icablarma sadık 
kalmadık~ vazifesini yapmış olmaz. 

Herhanf?'i bir uııavd:ı bir sınıftaki 
talebenin mühim hir kıs mnın bir ders
ten dönecek vazivete düşmesi o dersi 
okutan öğretmen icin muvaff,.kivet de· 
ğil hir muvaff:ıkiyetsizl.k te~il ettiğ. 
ne şftphe yoktur. 

Semal1i ôlederin hesabı 

lsviçreli bir coğrafyacı yeryüzünde 
her yıl vukua gelen seımnri afetlerin he. 
aalılDI Japllllfbr. Bu coğrafya.c.rya göre 
orta bir hesabia, bıer aeae dünyada 95 
ııeyıab, &3 siklon, 32 zelzele, 23 yang111, 

11 sekirce hücumu., ıo k.u.rak, 7 kıtlık, 
3 volkan indifaı, 2 cezir ve 1 çiğ düşme
si olmaktadır. Kıtalar bakımından bu a
fetler·ı şöyle inkısam ehnektedir: 119 
Avnrpada, 47 Asyada, 24 Amerikada, 17 
Afrikada ve 14 de Okyanu.s'ta. 

Hepsi pelili, fakat bizdeki yangmla
n babrLrya:rak 23 YllBgma ne cli)'elim? 

Çelik~üer gUli ltonıııayorlar 

Varıova'dan fÖyle bir haber seliyor: 
"İngiltere, Avusturya, Belçika, Çekos
lovakya, Fransa, ltalya, Laluemburg, 
Almanya, Amerika ve Macaristan çelik 
fabrikaları delegeleri Varşonda toplan
mıılardır. Görüşmeler gizli cereyan et

mektedir." 

Bütün bu minetler biribirine karşı si. 
lahlanırken çelik fabrikaları delegeleri
nin toplanıp nasıl gizli gizli konuşlukla· 
rına taaccüb etmeyiniz. 

DüJmanlık ~ silahlanma bqka, 
çelik taciri olmak batkadır. 

H enü:z yürürlükte bulanan 

eski kanunlar 

Amerikalı muharrir Dide Hymann, 
yürürlükte bulunan, fakat mevcud olup 
olmad klan hiç kimsenin dikkatine çarp. 
mıyan bazı kanunlara dair bir risale neşr 
etmiştir. Muharrir diyor ki: "Obio eya
letinde kediler, geceleyin, ancak boyun
larına kırmızı bir fener takıldığ ıtakdir
de serbestçe gezebilirler. Los Angeles'. 
de erkekler favori uzatmıyabilirler. Ce -
nub K.nrolin'i eynletind kiliseye taban· 
casız gid"l mez. Virfnin'da apartmıan
lara ban o konulamnz; yalnız avlularda 
yıkan l · ir. Kalif ornia' a, tyy ye bi. 
n"lerek Bal"na balı- dan b ka vahşi 

hayvan nvlanılamnz.'' 

Muhtelif derslerden geçecek derece 
de liyakat göstermiş '>lan talebelerio 
mühim bir kısmının şu vey• bu dcrJ
ten ~önmü.§ olmaları yatnız • ralebe.r.İıt 
o derslere ~ '\hşma:rı •• elmaları ile tef. 
sir edilemez. Bir derse çalı~ıyan tale
beyi o derıoe karşı ilgilendirmek. talebe• 
ııiıı zayıf noktalarını bulup • noktaları 
lnnvetlendin:oek, dene çalıyawmak, der 
ac nasıl çalqılacağmı öğretmek, basdı 
henüz yetipne dnrmnde olan talebe
Jeri muhtelif bakımlardan ~ 
de öğretmenin YUifeaidir. •ir öğıd
meniıı muvaffakiyet dereoesi karpSJO" 
dak:i talebeleri azami derece• iyi ye
tiftinnek olmak1a ölçiilür. 

Bazı öğrctmrnıerin 1a1e1teye, keadİ
lerini sınıfta bırakacaklarını .oyieclik• 
Itri vakidir. O arbdaflarm ki tdMfit. 
Jerle öğretmenlik mesleğine ~ yakıt
mıyacak bir harekette bulUDmaf oJclok
larmı kendilerine ihtar etmek mecburi· 
yetindeyim. Talebeyi çal~ tqYİl 
etmek mabadiylc de oka bir talebeyi 
sınıfta bırakılacağını söylemekle tehdit 
etmek, onun çalışma kudretini kıracak 
bir amil olduktan başka öğre1menin a.. 

daletinden talebeyi haklı olarak §üphe• 
ye düşecek fena bir yoldur. Eu yohJ 
ihtiyar etmemelerini öğretmen arkada§" 
lardan bilhassa rica ederim. 

Arkadaşlarımın dikkatini şu nokta
ya da celbetmek isterim. Öğretmenlik, 
mürebbilik demektir. Bir çocuğu tef" 

biye etmek için o çocuğu korkutaralr 
bunaltmak değil ona bir ana, baba şef
kati göstermek, sınıfta ve okulda tale
beyi sempatik bir bava içinde yatatmak 
lazımdır. Talebesine adeta muhasım bir 
vaziyet takınan, onlara karşı senpatisi
nin hiç bir e&erini göstermiyen bir öğ
retmenin ne kadar muktedir olursa ol

sun telebesne feyiz vermesine imkan 
yoktur. Öğretmenlerimizin talebeleri· 
ne karşı azami derecede ciddi olınala· 
rını, laübaliliğe katiycn meydan vernıt• 
melerini şiddetle iltizam etmekle bera• 
ber öğretmcnlerimllin talebeler ü%Crin
de terbiyevi bir tesir yapabilaeleri içıı 
bu gen5lerin scnpatik bir bava içinde 
yeti~irilmelerini zaruri görüyorum. 

Şunu da ilave edeyim ki okulda 
korku yerine sempatik bir hava yaşa
tılması. öğr~tmenledmizin talebeleriıı 
çal~arma karJI kayıtsız kalmaları, 
çalışmıyan talebeye sınavlarda müsa
maha göırtermelcri demek değildir. Bil• 
akis öğretmenlerimizin talebelerini da· 
imi bir nezaret ve takib altında bulun

durmalarını kusurlarma göz ymnmarna
Jarrnı, yalnız bu kusurların yetiflJliş, ol· 
gunJa~ış fertlerden değil henüz yetifo 
me devresinde olan ve yeti!me ckvre
sindc olduğu için okula gönderilmekte 
olan gençlerden sadrr olduğunu gözö
nünde bulundurarak 115Jah çarelerine 

müracaat etmelerini elzem görürüm 
Hasılı öğretmen arkadaşlarımdan dert 

terle sınavlarda azami derecede ciddi
yet istemekle beraber bütün idare ve 
talim unsurlarını talebeyi ça1ıştınnat, 
onları yetiştirmek, kusurlanm büyüle 
bir ihtimam ve itina ile ıslah yoluna git 

mek için azami fedarkarlığa cağmna.Jl 
br vazife sayar, bütün arkadaşlara vaı:l• 
felerinde başarı temenni eylerim.,, 

:········-····················· ... ·-·-····-·: 
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Havalar gittikçe soğuyor 
Dün şehrimizde bava kapalı geçmiş• 

ısı gece 6, gündüz 1 O dereceye kadat. 
.düşmüştür. Yurdun bütün mıntakala.. 
nnda hava kapalı, bulutlu, ya~ lı geÇ .. 
mi tir. Dünkü yağışlar ka cm treye 
Bandırmada 54, Kocaelinde 44, 1st -
bnlda 43, Bi ada 38, Yalovada 30. To-
kad'da 22, Zon uld kta 2 
19, Çumr da 17, S unda 1 
hirde 11 'Sur ada 10, K n 
y rlerde 5 - 8 ı:ıogra 
rakın tır. 

r 
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İki arab memleketi 
arasında 

K ahire' deki alman istihbarat büro
su muhabiri, Maverayı Şeria ile 

Hicaz: arasındaki münasebetler hakkında 
müheyyiç haberler vermektedir. Bu ha. 
berlere göre, Hicaz kıralı lbnissuud Ma· 
\rerayı Şeria hududuna kuvvetli askeri 
kıtalar göndermekte ve Maverayı Şeria
da buna karşı tedbirler almakta • 
dır. Hicaz ile Maverayı Şeria 
arasındaki münasebetlerin gergin oldu
ğu biliniyordu. Kahire'den gelen telgraf 
haberi bu gerginliğin askeri harekata 
hazll"bk derecesine vardığını bildirmit 
oluyor. ihtilaf Akabe etrafında toplan • 
tnaldadır. lbnissuud bu kasabanın Hica• 
za aid olduğunu iddia etmektedir. Bu 
noktada lngilterenin yardmıına mazhar 
olan Emir Abdullah ise Akabe'ni.n Ma· 
verayı Şeria hududları içinde bulundu

ğunu iddia ediyor. 
Haritaya bakdacak olursa gerek stra.. 

teji. ve gerek ti.caret baknnından bu ka
ıabanın ehemiyeti anlatılır. Akabe, 
dört arab memleektinin birleştiği nokta 
Üzerindedir. Cenubta Hicaz, garbta Mı· 
aıra aid olan Sina yarım adası, tarkta 
Maverayı Şeria ve bu üç memleket ara· 
aında da Felestin sıkışmııtır. Akabe bu 
İami taşıyan körfezin şimal ucundadır. 
Sü\'eyş kasabasının Süveyiş körfezi üze
rindeki vaziyeti gibi. Süveyiş maruf ka.. 
nal ile Akdenize bağlandığı gibi, Akabe
nin de F elestin toprağından açılacak bir 
kanal ile Akdeniz'e bağlanması mfun.
kündür. Bu halde "Akabe kanalı'' Siive
yiş kanalı için bir rakib olacaktır. Bun
dan başka Akabe kasaabsı, büyük harb 
ve ticaret gemilerinin yanaşmalarına mü
ıaid derin su üzerindedir. Bu itibarladır 
ki İngiltere Akabeye büyük ehemiyet 
atfetmektedir . 

Akabe, 1906 senesine kadar osmanlı 
İrnparatorluğuna aid idi. Fakat 1906 
ıenesinde İngilizler imparatorluk Üzeri • 
ne şiddetli bir tazyik yaparak bu kasa -
b'\yı Mısır hududları içine aldılar. O za
man İngiliz hariciye vekili olan Sir Ed. 
ward Grey hatıratında bu Akabe mese
lesinden uzun uzadıya bahsetmektedir. 
Akabe'yi Mısır'a ilhak etmek için osman
b hükümetine tevdi ettiği ültimatoma se
beb olarak da bu kasabanın Mısır için 
hayati ehemiyeti haiz olduğunu bildir. 

mektedir. 
Fakat büyük harbtan sonra Akabe, 

Hicaz kıralı Hüseyin tarafından i.şgal e
dildi. Ve Hüseyin 1924 senesinde veha
biler taarfından mağlub edilip de mem
leketten kaçıncaya kadar Hicazda kaldı. 
Hatta Hüseyin, lbniasuud tarafından sı. 
kıştırılrp da Mekke'den kaçtığı zaman 
Akabeye iltica etnıişti.Hicaz Hüseyinin 
elinden çıktıktan sonra İngilizler Akabe
yi kendi nüfuzlarına tabi olan Mavera
yı Şeriaya vermek istediler. işte ihtilaf 
da bundan ileri gelmektedir. lngilizle -
rin yardrmına mazhar olan Emir Abdul
lah, Maverayı Şeria hududlarının Aka • 
heyi de içine alacak şekilde çizildiğini 

ileri sürüyor. lbnissuud ise, burayı Hüse
Yinin elinden aldığını iddia ediyor. Ge_ 
Çenlerde bir İtalyan gemisi Hicaza aid 
bazı silahları Akabe'de karaya çıkarma. 
Ya teşebbüs etmiş ve Maverayı Şeria 

lıükümetinin buna mani olması üzerine 
iki hükümet arasındaki münasebetler çok 
gerginleşmişti. İhtilaf, Maverayı Şeria ile 
liicaz arasına münhasır kalsa, lbniasuud 
bir emri vaki ile meseleyi halledebilir. 
Fakat Maverayı Şeria'nın arkasında ln
ciltere belirmektedir. Filhakika Akde -
nizdeki nazik vaziyet dolayısiyle Akabe 
lngiltere için çok büyük stratejik ehe. 
tniyetl haiz bir kasaba halini almıştır. 

lngilizler, 1906 senesinde buranın Mısır 
İçin hayati ehemiyeti haiz olduğunu id
dia etmişlerdi. Bugün de Maverayı Şe. 
tia içi.n hayati ehemiyeti haiz olduğunu 
iddia ediyorlar. Hakikatte Akabe lngil -
tere için haayti ehemiyeti haizdir. Ve her 
halde Maverayı Şeria'nm elinde kalma.. 
•ına çalrşacaktır. Fakat ltalya'nın arab 
lleıni içinde fngiltere aleyhine tahrik.at 
Yapbğı bu zamanda lbni.ssuud'u gücen
dirmek de İngilizlerin işleri.ne elvermez. 

A. Ş. ESMER 

Yurddaş! 

Kurduğumuz fabrikalar ve yap
tığımız demiryoJJar hep ulusun bi
riktirme gücüne dayanır. Bu gücü 
arttırma senin elindedir. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 

ULUS 

:'.·D : r·ş· ... , ..... H.A'.~B'::·E ·· ~R· .·L " :E"i~-
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Şanghayda keıilten dönen bir tank, sokakta yapılmış bir 
japon barika dına yaklaşırken 

Çinde yarım milyon 
Japon askeri var 
Şimal cephesinde harp 
şiddetlenmeğe başladı 

Londra, 16 (Hususi) - Evelki gün Çin ordusu bütün cebhede bir mu
kabil taarruza geçmiş, harekat bilhassa Şapei ve Litienşen istikametle
rinde inkişaf etmiştir. Japon kaynakları, 8 saatlik şiddetli çarpışmalar
dan sonra bu hücumu püskürttüklerini bildirmektedirler. Çin krtaları 
Lotiende üç yeni japon taarruzunu püskürtmüşlerdir. Bu kıtalar suni du
man perdeleri arkasında gizlenip mevzilerini muhafaza etmektedirler. 

SOVYETLER BlRLIGINDE 

e·r komiser daha 
vazifesinden 

affedildi 
Moskova, 16 (A.A.) - Tas ajansı 

b1diriyor: 
Sovyetler birliği merkezi icra ko. 

mitesi, müdafaa endüstrisi halk komse_ 
ri Rukimoviçi memuriyetinden afcde
rek yerine Mihail Kaganiviçi tayin et• 
miştir. Müdafaa endüstrisi halk komi
serliği bas muavnliğine de Tevosian ta· 
yin olunmuştur. 

Romanyada askeri 
manevralar bitti 

Bükreş, 16 (A.A.) - Büyük aske
ri manevralar bittikten sonra bir geçid 
resmi yapılmış ve krral Karo! Sigiz'de 
orduya hitaben bir nutuk vermiştir. 

Orduya itimad ve bağlılığını teba
rüz ettiren kıra!, ordunun cihazlanma
sma yardım edenlere teşekkür ettikten 
sonra maneYralarda hazır bulunan fran
sız generali Gamlen'e hitab ederek O

nun huzurunun kendisi ve ordu ıçm 

büyük bir zevk olduğunu tebarüz ettir· 
miştir. 

Bükreş elçimiz B. Tataresko ile 
konuştu 

Bükreş, 16 (AA.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Başvekil Tataresko bu akşam Tür
kiye orta elçisi Hamdullah Süphi Tan_ 
riöveri kabul ederek kendisiyle uzun 
müddet görüşmüştür. 

Tiençinden bildirildiğine göre, 
Şanghay ve Mançukuodaki kuv
vetler de dahil olduğu halde Çin~ 
deki japon kıtalarmın mevcudu 
yarım milyonu bulmuştur. Bu mik
dar, şimdiye kadar denizi aşan en 
büyük japon kuvvetidir. 

Kanlı çarpl§malar 
Ventesaopangda da çok kanlı çar

pışmalar olmaktadır. Çin kıtaatmm ce
nahtan yaptığı bir mukabil taarruz düş
manı cenub sahiline atmıştır. Paotung
daki çin bataryaları Yangtsepudaki ja
pon takviye kıtaatma ağır zayiat verdir 

Filistinde vaziyet çok gergin 

Vehabilerin taa·rruz 
etmelerinden korkuluyor 

miştir. 

Şimal cephesinde: 
Şanghay cephesinde askeri harekat 

ın yavaşlamasına mukabil, şimal cephe
sinin muhtelif bölgelerinde büyük bir 
faaliyet göze çarpmaktadır. Türlü kay· 
naklardan gelen haberl~re göre bu böl
gelenle ki son Va7iyet şudur 

Sueiyuan' da 
Sueiyuan'da garba doğru ilerliyen 

bir japon müfrezesi bu şehre 12 kilomet 
re uzakta olan Taikimuyı işgal etmiştir. 
Kuei • Kuatı boşaltınış olan çin kıta.. 
ları Saratsi ve Paoteu üzerine yürii
mektedirler. 

Pekin • Hankeu demiryolunda 
Pekin Hankeu demiryolu boyunca 

ilerlemekte olan japon kıtaları, Şunte
fu şehrini işgal etmişlerdir. Bu suretle 
şimal cephesindeki japon hatlarının u· 
zunluğu 1500 kilometreyi bulmuftur. 
Bu cephede 300,000 japon askerinin bu
lunduğu sanılmaktadır. 

Tiençin - Pukeu demiryolunda 
Bu bölgede harekat yapan japon 

krtaları sistematik bir tarzda sarı !?eh_ 
re doğru ilerlemektedirler. Pingyuan 
şehrinin düştüğü haberi çinliler tara_ 
fından tekzib olunınaktadır. Çinlilerin 
bu şehrin üç kilometre cenubundaki 
müdafaa hatlarına çekildikleri haber 

veriliyor. 

Hopeide 
Çinliler, Hopei eyaletindeki Taiyu_ 

an şehrini zapteden japon krta1arının 

Pekin - Hankeu hattında geri ile olan 
irtibatlarını kesmişlerdir. Bununla be
raber japon krtaları Taiyuan ovasında 
ilerlemekte devam ediyorlar. Taiyuan_ 
ın 50 kilometre şimalindeki Sinhslen 
üzerinde Çin - japon tayyareleri ara
sında bir hava muharebesi olmuştur. 

Şansi eyaletinde 
Japon tayyareleri dün Şansi eyale

tinde Uçeu ve Koeilin'i bombardıman 
etmişlerdir. Bu yüzden bu şehirler haL 

FlLlSTIN'DE YA-
HUD1LER ARA

SINDAN SEÇİLEN 
JANDARMA KUV
VETİ KÖYLERDE 

ASA YlŞl TEMiN 
ETMEKTEDİRLER. 

Londra, 16 (A:A) .- Filistinde vaziyetin gittikçe kaygılar doğur
duğu Kudüsten bı~d.ırılmektedir. Bütün Filistin topraklarında ve bil
hassa cenub havahsınde fevkalade t edbir1er alınmaktadır. Polis me
~urlarmm zevce v_e çocuklarının K udüs' e gönderildiği söylenmekte
dar. Trenler, gece ış1ememektedir. 

kından 700 kişi ölmüştür. Çinliler Şa
har _ Şansi sınırındaki Pinghsigkuan 
geçidinin kendilerince geri alındığını 
bildirm~ktedirler. 

Dokuz devlet konleransına hazırlık 

Belçika dış bakanlığı neşrettiği bir 

tebliğde, İngiltere ve Amerikanın yap_ 
tıklan taleb üzerine, dokuz devlet mu
ahedesini imzalayan devletlere bu ay 
sonunda Brükselde bir toplantı yapmak 
teklifinde bulumnağa karar verdiğini 

bildirmektedir. 

Amerikanın vaziyeti 
Amerikanın, bütün devletlerin ve 

bilhassa lngil terenin i§tirak etınesi şar
tiyle, boykotajda dahil olmak üzere, a._ 

tınan bütün tedbirlere iştirak edeceği_ 
sanılmaktadır. Belçika hükümeti Ame.. 
rikayr resmen davet etmiştir. Ameri
kan delegasyonu ayın yirmisinde Nor
man Davis'in reisliğinde Brüksele ha
reket edecektir. 

Diğer cihetten haber alındığı
na göre, Vehabi kuvvetlerinin Fi
listin • Maverayı Erdün sınırına 
gelmeleri büyük kaygılar doğur
muştur. 

lbnissuud kuvvetlerinin Akaba kör -

fezi bölgesinde taarruza geçip geçmiye

cekleri henüz malum değildir. Dolaşan bir 

şayiaya göre, vehabi'ler cephede biriken 
kuvvetlere kumanda edeceli olan lbnis. 
suud'un oğullarından birinin gelmesini 
beklemektedirler. 

Dünkü suikasdler neticesinde hükü
met makamatı, örfi idareyi gayri muay
yen bir tarihe kadar uzatmağa karar 
vermişlerdir. Dün akşam saat 18 de Ku.. 
düs'ün sokaklat·ı, kahveler ve umumi 
mahaller tenha idi. Y otlarda ve sokaklar
da devriyeler dolaşmakta idi. 

Kudüs ile Hayfa arasındaki muhabere 
telleri kesilmiştir. 

Kudüs'te bu sabah saat 3 de çıkan bir 
yangın neticesinde gümrük binası ,tel-
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J BASIN iCMALi; 

Yanlış anlaşılan bir söz 
SON POST A'da Muhiddin Birgn 

doktor Göbbels,İn son söylediği 1111tuk.. 
ta ''davamız: Lhistanda, Avusturyada, 
Bulgaristanda, Yunanistanda ve Tiir
kiyede muvaffakıyetle ilerlemekte.. 
dir,, derken faşizm davasını değil tek 
fırkah otoriter rejim davasını kasdet. 
miş olduğunu, ve bu sözünün bi.zde 
yanlış tefsir edildiğini söyliyerek me.. 
sul bir devlet adamının, bütün dün.. 
ya muvacehesinde birkaç memleketi 
birden kızdıracak olan bir sözü hiç 
de lüzum yokken söyleyip radyolar
la bütün dünyaya ilan etınek gibi 
bir gaf yapacağına inanmak güç oL 
duğunu ileri sürüyor ve yanlı§ tefsir 
yüzünden dost bir devleti gücendire
cek neşriyat yapılmasından çekiniL 
mesi lazımgeldiği kanaatini ızhu e.. 
diyor. 

HOCA KA TlLLERİ 
Son Posta yazı ailesi arasma gir

miş olan Necib Fazıl Kısak:ürek, bu 
gazetede okuduğumuz ilk yazısmda 
son ~ünlerde biri.biri ardından vukua 
gelmiş olan talebe cinayetlerinin ma

zur görülecek hiç bir tarafı olmadığ1-
nı, bu alçakça zihniyetin kökünü k0-
rutınak için cani talebeleri kalabalık 
bir meydanda asmak lazrmgeldii'ini. 
İcab ederse kanuna bu hususta yeni 
bir madde ilavesinin teklifini istiyor. 

Evet ama, sayın muharrir, teklif 
edilecek maddenin evveline tümulü. 
olmıyacağmı unutuyor. 

İHRAÇ MALLARIMZIN KONTROLU 

CUMHUR1YET'te Yunus Nadi 
Ankaradan telefonla bildriyor: Bat
vekil vekili Celal Bayar, bu defa Ege 
manevraları münasebetiyle Aydan ha.. 
valisine gitmi§ olmasından istifade e.. 
derek bilhassa mahalli ihraç mabsuL 
lerinıizin vaziyetleri Üzerinde tetkik
ler icra eylemiş ve müssir bazı kanll'
lar almışbr. Mikdar itibariyle bu yd 
rekoltesi binnisbet az olan üzüm mah
sulümüzün fiat ve sabş durumu nor_ 
maldir. incir mahsuJümüz Üzerinde 
bazı ihraç tacirlerimizin en ehemiyeL 
1i bir ihraç piyasamız olan lngi.ltere.. 
de fiatı dÜ§ÜrmÜ§ olduklannı isbat e.. 
den malumat, teessüf ve teessürle kar
şılanmı§ olmakla beraber, hülriimet. 
müstahsilin hukukunu korumak için 
en ileri ve en fedakar çalışmalara ka
rar vermi§ ve derhal tedbirlerini de 
almaya geçmiştir. Bir kere inhisarlar 
idaresinin bu yıl incir mahsulünden 
yapacağı mübayaa mikdarını artır
ması muvafık görülmüş ve emirleri de 
verilmiştir. Ondan sonra ihraç pİy&
salarmda fiatın rençberi koruyacak 
hadde tutulması için kararlar alma
rak İcab eden tedbirleri takrir ve 
tebliğ olunmuştur. 

Yerli mahsul fia tları Üzerinde oy_ 
nıyanların bu yoldaki fena harekede.. 
ri not edilerek sırasında bunlarm ta.. 

kib ve terbibleri de alınan kati karal'o 
lar cümlesindendir. 

Bu yıl çok nefis olan Ege mıntaka.. 

sı tütün mahsulünün de değer fiatla 

satılması için kezalik müessir kontrol 
tedbirleri konulmuştur. Hükümetle 
beraber bir kısım mali müesseseleri... 
miz de milli mahsullerin kıymetteft
dirilmeleriyle yakından alakadar oL 
maya davet edilmiş ve onlar da buna 
memnuniyetle kabul eylemiş bulUD
maktadırlar. Almanyanın Türki:redeta 
mübayaatında resmi ve ahdi konten. 
jan haddiyle mahdud kalmıyacağı 

da memnuniyetle öğrendii'imiz ma

lUınat cümlesindendir. 

siz telgraf salonu, diğer bazı binalar " 
Lida tayyare meydanı yanmı~br. 

Filistin mültisi Suriyede · 
Beyrut, 16 (A.A.) - Kudüı'tea ka

çan müfti dün bir yelkenli ile Lübnan 
sahilinde kain Nakuba'ya gelmİftİr. 

Gümrük memurları, gemide arafbrmalar 
yapmışlar ve bedevi kıyafetinde bir .da. 
ma rast gelmişlerdir. Bu adam Kudüs 
müftisi olduğunu söylemiştir. 

Şamdan Kuduse gelen haberlerde 

Filistin müftüsünün fransrz mandası 

altında bulunan topraklara girmiş ol_ 
duğu teyid olunmaktadır. Mamafih müf 
tü fransrz polisinin nezareti altında tu• 

tutmaktadır. Bunun pasaport muame

lelerinin eksik olduğundan mı yoksa 
müftinin İngilizlere teslim edileceğin
den mi ileri geldiği belli def 'ldir. 
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v azifesini yapacak olan her ordunun, mensub olduğu Yazan:-----memleket ve devlet bünyesinin esas parçalarından bi
ri olması zaruridir. Eğer Birleşik Amerika ordusunu öl
çüp değer vermek lazım gelirse, evela, memleket ve dev
letin vaziyetini ve icablarını göz önüne getirmek lazımdır. Binbaşı Fon Şel 

Birleşik Amerika, Avrupada nisbetlere göre tasavvur 

edilemiyecek dercede geniş, şark ve ğma küçük birlikler halinde serpilmiş-
garb tarafları okyanuslarla çevrilip mu- tir. Bu itibarla, bazan bir alay komutanı 
hafaza altına alınmış, şimal tarafında, kendisine bağh olan bölükleri arayıp 

hiç bir menfaat aykırılığı olmryan bir bulabilmek için binl~l'Ce kilometre seya. 
devletle bitişik, ccnubta, bünye ve ta- hat etmek mecburiyetindedir. 
dhi itibariyle tehlikeli bir hasım olarak Orduyu bu suretle dağıtmak keyfi. 
telakki edilemiyecek bir devletle kom- yetinin tarihi bir anane ile alkası var-
şu olan "lyrı bir kıtadır. Bu itibarla, A- dır. Beyazların kızıl derili yerlilerin 
merika ordusunun, memleekti birdenbi- üzerindeki hakimiyetlerini, memleketin 
re basacak olan düşman ordularına kar- garbına doğru adım adım yaymağa baş-

şı çıkmak mecburiyetinde kalması he- ladıkları devirlerde, o günlerde mevcud 
men hemen imkansızdır. Bundan dola- olan sınır boylarında ufak tefek kale-

lazımdxr. Bundan dolayıdır ki, Birleşik 
Amerika ordusu, uzun müddet hizmet 
gören er ve yarsubaylardan teşkil ediL 

miştir. 

. Bundan başka, ordunun diğer bir 
vazifesi de, modern silah ve komutanlık 
kaidelerini mükemmelleştirip bunları 

tecrübe etmektir. Er, bu bakımdan, zen 
gin bir ülke ile yüksek bir inkişafa 
mazhar olmuş kudretli bir endüstriden 
yardım görmektedir. 

yı, Avrupa ordularının olduğu gibi, A· ler meydana geliyordu. Bu kalecikler A merika ~ayyare ve tayyarecile-
merika ordusunun, baskın halindeki te- bugün de hala sulh garnizonlarıdır. Su- rinin yuksek evsaf ve kabili-
cavüzlere karşı koymak maksadiyle da- baylar, yarsubaylar, erler, bu garnizon- yetleri her kesçe malum olan bir me-
imi surette harbe müheyya ve hazır bir !ardan kalkarak, şehirlere, üniversite- seledir. Amerika ile Avrua rasındaki 
halde bulunmasına hacet yoktur. }ere, yüksek mekteblere .;e talim yerle- okyanosu bir amerikan tayyaresiyJe ilk 

Filhakika, Birleşik Amerika devlet- rine gidiyor ve buralarda organize edil defa aşan da bir amerikalıdır. Tek&as-
leri bugüne kadar geçen tarih içinde, hiç miş olan yedeklere mahsus kursları i- da, Meksika sınırına yakan bir yerde 
bir zaman birdenbire ve hazırlanmadan dare ediyorlardı. pilot yetiştiren dünyanın en büyük ve 

dü§manla karşılaşmak zorunda kalma- İşte bu yedekler bir !ıarb halinde en mükemmel tayyareci mektebi bulun-

nuştır. Bilakis, ordu kuvvetini bütün sü Amerikan ordusunun harb kadrosunu maktadır 
künetiyle icabeden nisbete çıkarıncaya teşkil etmektedirler. Sulh vaziyetinde Birleşik Amerika, saatte 70 kilomt~ 
kadar her zaman kafi derecede vakit bu iken de bu yedeklerin yanıbaşlarında reden fazla bir sürati olan ve dünya-
labilmiştir. Memleketin vaziyetindeki ayrı komutanları vardır. Binlerce su- nın en süratli tankı sayılan Cbristi 
hususilik, devletin kara ordularını kulla bay ve yarsubay kendi kıtaları dışından adındaki tanki yapan memlekettir. 
nacağı anı bizzat tayin etmesi imkan.mı uzun yıllar gibi mevkileri işgal etmek- Floridanın şimalinde, Georgia hil-
daima vermiştir. tedirler. Hiç şüphesiz ki, tekmil talim ve kümetinde, piyade faaliyeti, taktik ve 

Buna mukabil, deniz ve bava silfilıı- terbiyeyi daimi surette aynı kaide ve esas silahın şuurlu bir tarzda ve çok çe-
nın vaziyeti büsbütün baş.kadrr. Her i- lar dahilinde tatbik etmek çok güçtür. ,, tin çalışmalarla mükemmelleştirilen mu 
ki silaha da, ani ihtilatlar karşısında Nede olsa, öğretmenlik vazifesini gören azzam bir piyade mektebi bulunmakta_ 
faaliyete geçmek vazifesi düşebilir. subay ve yarsubaylarm, en yeni icabla~ dır. Amerikanın kara ordusu, vaktiyle, 
Bundan do1ayı milli müdafaanın bu i- ra göre bizzat talim ve terbiye gör- piyadesini otomatik tüfenklerle ilk de-
ki parçası da, daha sulh zamanmda teh- meleri lazımdır. fa teçhiz eden devletlerden biridir. 

tikeli bir vaziyet karşısında bulunabi- Ancak, aktif kıtaların bir çok küçük Amerikan binek hayvanlariyle bi~ 
leceğini hesab ederek her an faaliyete garnizonlara tevzii dolayısiyle, bir ta- nici subayları, Bertin olimpiyadlarında 
geçmeğe müheyya bir halde bulunmak raftan bu subay ve yarsubaylarm talim yüksek kabiliyetlerini göstermeğe mu-
mecburiyetindedir. Kara ordusu da barb ve terbiye görmeleri için lazım olan bü.. vaffak olmuşlard!r. 
halinde lazun olacak insan ve malzeme- yük çerçevenin mevcud olmaması diğer Her silah sınıfının subay ve kurmay 
yi gene sulh zamanında hazırlamak taraftan kıtalarda yıllarca çalıştırmak subaylarını yetiştirmek için, mükemmel 

mecburiyetindedir. Bu vaziyeti müdrik 
bulunan Amerika birleşik devletleri, 
sulh zamanında. her an harbe girişecek 

kudrette büyük bir orduyu silah altın
da bulundurmakta sadece ufak miktar-
da aktif kıtalarla iktifa etmektedir. 

Baştan başa katedildiği zaman Mos.. 
kova - Lizbon arasındaki mesafeye te

kabül etlen ve 120 milyon nüfusu olan 
muazzam bir ülkenin yalnız 120 - 130 
bin kişilik bir orduyu silah altında 
bulundurması gibi akıllara hayret 
veren bir hakikat, ancak bu şekilde izah 
edilebilir. 

K uvvetli bir muharebe ordusu-
nun öziinü teşkil ettiği için, 

nisbetn ufak olan bu orduya, sulh za.. 
manında çok muazzam vazifeler düş
mektedir. Amerikanın sulh zamanında 
ki ordusu , bu dev gibi ülkenin her huca-

suretiyle kendilerine icabeden bilgiyi bir surette teçhiz ed\~roı~ mektebler mev 
vermeğe vakit olmadığından, yedek.. cuddur Bu mektebler.ie çok ciddi bir 

leri yetiştirmekle meşgfil olan subay tarzda çalışılmakta, hedefe doğru yü. 
ve yarsubay yığını, vazifelerine göre rünmektedir; çünkü. onların Avrupa 
kurs ve mekteblerde her zaman yeniden ordularının vazifelerine benzemİyen ıva 
talim ve terbiyeye tabi tutulmaları zifeleri çok büyüktür. Ve bu itibarla 
mecburiyeti hasıl olmaktadır. Bunun da bunları başka vasıtalarla başaxmalı: 
neticesinde, subayların hayat ve faali- zarureti vardır. 
yetleri, ekseriya, yedeklere t.alim ve Amerika ordusu, bugüne lı:adar mem 
terbiye vermek ile melrteblrde talim ve leketinin tarihine, kaybedilmiş bir harbı 
terbiye bÖrmek arasında geçmektedir. kaydetmemiş olmakla bihakkın iftihar 

B u izahtan da anlaşılacağı gibi, 
kısa bir müddet hizmet gören

lerden mürekkeb bir ordu, bu vazifeyi 

başarabilecek bir mevkide değildir; 

çünkü, kısa müddet hizmet gören bir 

ordu da, nisbeten çok kısa ve birbirini 
takibeden fasılalarla silah altına alman 
ları talim ve terbiye edebilmek için mev 
cud bütün kuvvetleri harekete geçirmek 

~de bilir 

Adanada trahom kursu 
Adana, (Hususi) - Şehriınizdek:i mu

allimler, sıhat ve ictimai muavenet veka
leti tarafından açıbcak bir (Trahom kur
su) na tabi tutulacaklardır. Muallimler 
bu kurslara devam etmeğe mecbur ola~ 
caklardır. Mekteblerde bütün talebelerin 
trahom muayenesine başlanmıştır. 
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Amerika ve Japonya 

B.Ruz r ak 
• • 
iÇ a 1 

Amerika Cumhurreisinin nutkundan 
neler anlaşılıyor? 

Sunday Time• gazetesinden: çin tedbirler almakla beraber bu kadar 
Reis Ruzvelt'in Şikağoda söylediği itimadı ve emniyeti sarsılmış bir dünya 

nutukla reis Vilson yeniden canlandı. içinde tam bir himaye vücude getirme· 
Fakat eğer Vilıso'nun sulh siyasetine de ğe imkan yoktur.'7 diyor. Bu kelimele· 
vam edilseydi, Amerika bu davada İn- ri sarih bir siyasetin ifadesi olarak ter-
giltereye ve Fransaya :müzaharet etse ceme ve tefsir etmeğe imkan yoktur. 
ve milletler cemiyetindeki azalığmdan Bay Ruzvelt'in daha neler yapılmak 
ayrılmasaydı, bugünkü A vrupanın man- Uizım geldiği hakkında kati bir fikri ol· 
zarası, kim bilir, ne kadar değişik ola-

mamasına, yahud da böyle bir siyasetin 
caktı. başkaları tarafından teklifini bekleme· 

Amerikanın ıyardmır olsaydı, biz sine imkan var mıdır? Sonra belki de 
Almanyayı kurtarabilirdi; o da müşkil bu siyaset, bir gün, bir ay ve batta sene 
vaziyetlerin derinliğinden bir Hitler çx- siyaseti değildir. Uzun senelerin siya-
kamıağa mecbur kalmaz, Fransa Rusya setidir. Halbuki kendisinin üç sene 
ile eski ittifakına dönmez ve Avrupa- müdeti kalmıştır. Onun için birden faa 
da kuvvet en hakim kanun haline gel- liyete girişemezdi. Olsa olsa onun ya
mezdi. Ve o zaman bu el birliği saye-

pabileceği şimdiden zemini hazırla· 
sinde her milletin enerjisi sulha sarfo-

mak ve bütün dünyaya Amerika si
lunur, cihan büsbütün değişik bir cihan yasetinin değişmekte olduğu hissini 
olurdu. vermektir. Ü~ sene içinde belki de bu 

Ruzvelt'in nutkunda bir İngiltere prensipler, amerikan dış siyasetinde 
muhabbeti manası yoktur. O, elan bu si-

kökleşecek ve vaktiyle Vilsonun düştü· 
yasetin Amerika vatandaşları tarafın-

ğü vaziyete düşürmiyecektir. 
dan terkedilmiş olduğunu bilir. Bu nu-
tukla o, büyük bir mücadele cereyanı Bir çokları, bizim vaktiyle İtalyaya 
da açmış değildir. Onun nutkunda gö- tatbik ettiğimiz şekilde Ruzvelt'in Ja· 
rülen ifade ve mana, pratik bir suret- ponyaya karşr zecri tedbirler tatbikini 
te Amerikanın selametini loorumak en- istediğini ve bu suretle Çinin kurtula-
dişesidir. cağına inandığını ileri sürüyorlar. Fa· 

Amerika reisini, bir "dehl}et ve ka- kat gel gelelim, milletler cemiyeti bu 
nuruıuzluk devri" açılmış olması, sal- fikir ve kanaatte değildir. Milletler ce-
drrganlıkların artması ve ba.rb ilinma miyetinin uzak şark işleriyle uğraşan 
lüzum görmeden harbe başlanması, si- komitesi, Japonyaya karşı milletler ce-
vil balkın merhametsizce ölcJürülmesi miyeti paktının 16 ıneı maddesini tat. 
tahrik etmi§tir. biki ağzına bile almaktan çekinmiştir. 

Ruzvelt ş.u iddiadadır: Amerika, 
kendisini cihanın öteki kısımlarından 
tamamiyle tecrid edemez; fakat bugün 
başkalarının başına gelen, bir gün on un 
başına da gelebilir. 

Amerika hariciye nazırının vaki o
lan beyanatından anlaşıldığına göre 
Ruzvelt, bu sözleriyle Japonyayı kas
detıniş, fakat yalnız japonları kasdet
mekle kalmamıştır. 

O, "sivil harbler"den de bahsetmek 
suretiyle İspanyayı ela murad etmiştir. 

Japonya, Çinde ~ık ~ehirleri bom· 
bardunan ve Avrupadan öğrendiği tek
niği böyle prevasız ı;ahalarda tatbik et
mektedir. Bu sitemin Avrupaya da sira 
yet etmesinden korkulur. Bunun da en
ternasyonal ahlakı bozmasından, hak
lx olarak, korkulabilir. 

Orta yerde bir çare olarak silahlan
maya baş vurulınaktadır. Bu ela bir şifa 
değildir; çünkü bütün hedefi zayıflara 
hücumdan başka bir şey olamaz. Ruz-
velt de aynı çareye baş vurmak lüzu
munu son nutkunda hatırlatmaktadır. 

Reisin nutkunda harbe ba.rble karşı 
koymak demek olan kollektif emniyet
ten de bahsedilmektedir. Ruzvelt, nut
kunda: "Biz, harbı uzakıa,tırmak isti
yoruz. Fakat biz, kendimizi harbın teh
like ve rruı.zarrtlarına karşı da sigorta 
edemeyiz. Biz, her hangi bir harbe ka
tıı:mak ihtimalini asgariye indirmek i-

Bu komite, 1922 de bir muahede im
zalamış olan dokuz ucvleti de bu mua· 
bedenin bozulduğundan haberdar etmiş 
ve onlarla Japonya da dahil oduğu hal
de gireceklerle birlikte müzakere etme
si lüzumunu ileri sürmü~tür. Aynı za
manda mi11etler cemiyetine mensub mil
letlere, Çine yardnn için ne yapılabile
ceği de sorulmuştur. 

Her halde bu mesel, üzerinde ihti
yat göstermek lazımdır. Çünkü aksi tak
dirde Habeşistan meselelesinde olduğu 
gibi bir fiyasko olabilir. 

Öyle görülüyorki Amerika, böyle 

bir konferansa iştirak: edeeek, başkala-

rınm bu sahadaki siyasetlerine müzaha.... 
ret gösterecektir. Fakat eğer Ruz~lt'· 
şayed, zecri tedbirlerin tatbikine 
tarafdar olsaydı, o zaman, her halde, 
bir harbe girişmek ihtimalini asgariye 
indirmekten bahsetmezdi... 

Yurddaş! 

Cumhuriyet bayiamımızın son 
günü aym zamanda "Beynelmilel 
artırma,, günüdür. O gün 18 milyon 
türk bitibiri üzerine 10 kuruş birik
tirse/er ve bu parayı bankaya ya
tırsalar o gün bir milyon sekiz yüz 
bin türk lirası toplamr. 

Ulusal Ekonomi• e Artırma Kurumu 

Tefrika: No. 7 Kleon, bu genç kıza o kadar parlak bir tah
sil ve terbiye vermişti ki Marina on dört 
yaşına geldiği zaman en bilgili adamlar bi
le onun yanında bilgisiz gibi kalıyorlardı. 

düğü güne rast gelmişti. Diyonisya, Mari
na'yı öldürıneğe memur ettiği adamla bu 
meseleyi konuşurken genz prenses, Likori
da'nın ölüsü üzerine kapanmış, ağlıyordu. 

Kadının bu kötü iş için seçtiği Leonine, 
her ne kadar kanlı katil bir adam idiyse de 
bu cinayeti i -lemeğe ikna edilmesi o kadar 
kolay olmıyordu. Çünkü, Marina'yı herkes 
gibi o da seviyordu. 

günleri uzayıp gittikçe onun mezarı üzerin
de bir hah gibi asılı duracaklardı. 

Marina diyordu ki: 
- Ah, ben ne bahtsız bir kızını! bir fır

tına içinde doğduğum zaman annem öldü. 
Gene hala bu dünya, bana devam eden bir 
fırtına gibi geliyor. Bir de üstelik böyle 
dostlarnndan aynhyorum. 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Mary ve Charles Lamb 
Nurettin ART AM 

Sur Prensi Perikles 
Bu kadar teminat alan Perikles, yavru

sunu Kleon ile karısı Diyonisya'ya verip 
dadı Likorida'yı da onların yanında bıraka
rak ayrıldı, gitti. 

Bahası ~iderken küçük Marina, bu ayn
hştaki fecaati z.nlamıyordtL Fakat Likorida 
sevgili efendisinden ayrıldığı için hüngür 
hüngür ağlıyordu. Perikles, ona: 

- Ağlama Likorida, dedi, şimdiden 
sonra küçük bayanın var; kendini ona, onun 
hizmetine vereceksin. 

Perikles, selametle Sur'a varmış, tekrar 
tahtına oturmuştu. Bu esnada öldüğünü 
sandığı krraliçe de Efes'de bulınıuyordu. Bu 
bahtsız ananın hiç görmediği kızı Marina' 
da Tarsusda Kleon ile karısı tarafından a
saletine yakışır bir surette yetiştirilmişti. 

Ölmezler gibi teğanni, ilaheler gibi dans 
ediyor, iğnesi ile öyle çiçekler, kuşlar, ye· 
misler işliyordu ki tabiatin vücude getirdik
leri bunlar kadar mükemmel sayılamazdı. 
Tabiatteki güller, biribirlerine onun işledi
ği güller kadar benzeyemezdi. 

Fakat Marina, bu yüksek tahsili alıp 
herkese parmak ısırtan bir kudret göster
meğe başlayınca Diyonisya onu kıskanma
ğa başlanuştL Çünkü Marina ile aynı yaş
ta bulunan ve onunla birlikte terbiye gören 
kendi kızı kafasızlığından dolayı geri kal
mıştı. Marina'nm her gün biraz daha artan 
muvaffakiyetleri yanında onun kızı gölgede 
kalıyordu. Kıskanç Diyonisya düşündü: E
ğer Marina'yı buradan atlatabilirse - ne 
boş fikir! ~ o zaman kendi kı.zı göze görüne
cek, şimdi Mariana'ya gösterilen takdirleri 
kendi nefsine toplayacaktı. Bu maksadla 
Marina'yı öldürmek üzere bir adam tuttu. 
Acı tesadüfe bakınız ki, tam bu tasavvurun 
icra edileceği zaman sadık Likorida'nın öl-

Leonine: 
- Fakat bu çok iyi bir mahlUk ! dedi. 
Merhametsiz kan, buna cevab verdi: 
- Öyle ise daha iyi ya, gitsin, aıtahına 

kavuşsun. İşte dadısı Likorida'nm yanın
dan iki gözü iki çeşme geliyor. 

- Benim emrime itaat edecek misin? 
Leonine, itaatsizlik etmekten korkarak 

cevab verdi! 
- Peki edeceğim. 
Böyle bir kısa cümle ile zavallı Marina' -

nm ölüm karan verilmiş oluyordu. 
Onlara doğru gelen kızcağızın kolunda 

çiçek dolu bir sepet vardı. Bu çiçekleri her 
gün Likorida'nın mezarına serpeceğini söy
lüyordu. 

Mr · -~terle san zerrenler, yaz 

Diyonsiya sordu: 
- Nasılsın Marina? Hala yalmz yalmz 

ağlryor musun? Kızım senin yanında değil 
mi? Likorida için bu kadar kederlenme; sa
na asıl bakan benim. Böyle üzüldükçe gü
.zelliğin bozuluyor. Gel, çiçeklerini bana ver; 
deniz havası onları bozar. Sen de Leonine i.le 
beraber biraz çık da dolaş. Hava güzel; çıkar
san açıhrsın. Gel L'tonine, kolunu Marina'ya 
ver; biraz dolaşın. 

Leonine cevab verdi: 
- Hayır Mad~ dedi, sizi uşağım.zdan 

mahrum etmek istemem. 
Leonine, Diyonisya'nm refakatine me

mur adamlardan birisi idi. 
Adamı kızla yalnız bırakmak için bir ha· 

hane arayan çok bilmiş kadın: 
(Sonu var) 
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Fr na ve 1 gilte e 
t 

Bugünkü 
. Atyarışlarl 

(Buşı ı. inci sayfada) 

~ göre muhariblerin istifade ettikleri 
klarr kullanabileceklerdir. 

3 - Komitede temsil edilen bükü· 
ltıttıerin daha şimdiden kısa bir müd-

det zarfında her iki ordudan muayyen 
tııikdarda gönüllü çıkarılmasr için Va
lansiya ve Salamanka hükümetleri tize-.. 

rJnde nüfuz icra etmeleri lazımdır. Bu

Uun için her iki tarafta bulunan ecne

bi kuvvetleri arasındaki nisbetsizlik 
ııazarı itibara alınmalxdır. 

4. - Komitede temsil edilen hükü
bletıer, şimdiden gönüllü ve hava mal

tetnesi gönderilmesine müsaade etme
bıeği ve bunu kolaylaştırmamağr teah
hiid ederler. 

S. - Van Dulmehemmig'in rapo
tundaki tetebbülere göre kontrol sis
~i tatbik edilecektir. 

Fransa hükümcti, komiteden sürat_ 
le bir neticeye varılmasını ve şimdi 
tenısil edilen hükümetlerin bu teklifle
l'i kabul için kısa bir mühlet tesbit et
lrıelerini taleb eder. 

Fransa hükümeti, şimdiki vaziyetin 
devam edemiyeceğini ve bu teklifler 
hakkında mutabrk kalınmadan evel ta

Yin edilen mühlet bittiği takdirde ken
disi hareket serbestliğini tekrar al-

lrıak hakkına malik addedeceğini kati
l'etıe beyan eyler. 

İngiltere hükümeti namma Lord 
l>ıaymut, ezcümle İspanya'da vaziyetin 
'<>n derece vahim olduğunu ve ispanyol 

ihtilafına ecnebi müdahalesinin devam 
ettiğini söyliyerek İngiltere hükümeti -
tıin bu vaziyet ne kadar devam ederse, 
0 kadar tehlikeli bulunduğu kanaatinde 
<ılduğunu kaydetmiştir. 

İtalyan murahhası B. Grandi, İtalya
l'lın ingiliz planının tatbikine bir başlan. 
ğıç olmak üzere her iki taraftan müsavi 

tnikdarda olmak üzere gönüllülerin geri 
Çağınlması hakkındaki teklifi kabul et-

tiğini söylemeğe mezun bulunduğunu 
~yan etmiştir . 

B. Grandi, muharib haklarının tanm
lııası lüzumunun kati olduğunu tebarüz 

ettirmiş ve karışmazlık lehinde fakat mu· 

harib haklarının tanınması aleyhinde bu. 

lunanların ispanyol ihtilafında tarafsız 
addedilemiyecekleri kanaatinde olduğu
tıu ilave etmiştir. 

Alman elçisinin sözleri 
Londra, 16 (A.A.) - Ademi müda

haıe komitesinde alman büyük elçisi 
'»on Ribbentrop bundan iki buçuk ay 
eve1 gönüllülerin geri alınması hakkın
daki ingiliz planının akinı kalmasından 
dolayı Sovyetler Birliğini itham etmiş, 

Atatürk'le Amiral Horti 
ve Meksika 

Cumhurreisi arasında 
(Başı ı. inci sayıfada) 

rarctli teşekkürlerimin kabulünü ekse. 
lansınızdan rica ederıın. 

Ncolas de Horty 
Macaristan kıral nibi 

4tQtürk'le Meksika Cumhur reisi 
arasında 

Ankara, 16 (A.A.) - Meksika milli 
bayramı münasebetiyle reisicumhur K. 
Atatürk ile Meksika reisicumhuru ara -
81nda aşağıdaki telgraflar teati olunmuş. 
tur: 

~selans General Cardenas 
Reisicumhur 

Meksiko 
1\ıte 1·sika milli bayramı dolayısiyle 

ekse ansınızdan, hararetli tebriklerimi ve 
Şahsi saadetleriyle Meksikan.rn refahı 
hakkxnclaki samimi temennilerimi kabul 
~tnıenizi rica ederim. 

K.ATATÜRK 

l'Urkiye Cumhuriyeti Reisi 
Ekselans Kemal Atatürk 

Ankara 
l ~eksika istiklfilini.n yıldönümü vesi-
esiyle ekselansınızın gönderdiğ tebrik 

]telgrafından dolayı gerek Mek&ika mil· er 1 namına ve gerekse şahsım namına ola-
t~k teşekkür eder ve büyük türk cuınhu. 
tiyetinin ümranı ile zatr devletlerinin 
§ahsi saadetleri için en samimi temenni
htıını takdim ederim. 

Lazaro Cardenas 
Meksika cumhuriyeti Başkanı 

e .f a 
Almanyanın ötedenberi gönüllülerin 
geri alınmasına taraftar bulunduğunu 

söylemiş ve fransız - ingiliz teklifini 
hükümetine bildireceğini ilave ederek 
demiştir ki: 

Mademki, diğer devletler hareket 
serbestlikleri hususunda ihtiraz kaydi 
koyuyorlart Almanya da aynı hakkı 

muhafaza etmektedir. 

Sovyet elçisinin sözleri 
Sovyet büyük elçisi -Maiski, sözde 

kalan karısmazlık siyasetini tenkid et
tikten son;a, kendi tebaasının İspanya_ 
daki ecnebi istilasında oynadığı büyük 
rolü resmen ve yarı resmi bir tarzda 
ilan etmiş olan İtalyanın hareket hat
tını hatırlatmış ve bundan, İspanya hü
kümetine silah, mühimmat ve harb le_ 
vazımı satın almak hususunda beynel
milel kanunun verdiği hakkın iadesi ıa.. 

zımgeldiği neticesini çıkarmıştır. 

Maiski sözlerine şöyle devam etmiş
tir: 

''İtalyan hükümetinin hareketleri 
burada ızhar olunan sulhçu niyetlerin 
tamamiyle aksinedir. Binaenaleyh bu 
teminata ancak fiillerle teeyyüt ettikten 
sonra inanabilirim. Halbuki şimdiye 
kadar henüz böyle bir şey görmedim.,, 

Bununla beraber, fransız - ingiliz 
teklifini hüküınetine arzedeceği vadin
de bulunmuştur. 

Müzakereler nasd karşılandı? 
Londra, 16 (A.A.) - Royter karışmaz 

lık komitesinin bugünkü toplantısında 
Londra diplomatik mahfilinde büyük ü
midleruyandırmışsa da umwniyet itiba· , 
riyle nikbin bir hava yaratmıştır. 

İtalyanın bir mikdar gönüllü geri 
eçkmeyi esas itibariyle kabul etmiş oL 
ması memnuniyetle karşılanmıştır. 

İtalyanların her iki tarafca müsavi a
dedde gönüllü çekilmesi tezine fransız
ların bu hususta nisbet gözetilmesini il

tizam eden tezi arasındaki farkın komite 
nin gelecek toplantılarında müz.akere 
edileceği ve bu müzakerelerin muvaf
fakiyetle neticeleneceği kanaati vardır. 

Gelecek toplantı 
Londra, 16 (A.A.) - Komitenin 

salı günü saat 16 da yapılacak olan ge
lecek toplantısına bizzat Eden riyaset 
edecektir. Bu toplantıda bütün mura
haslar hükümetlerinin fransız - ingil.iz 
teklifini nasıl karşıladıklarını bildire
ceklerdir . 

Diplomatik mahafilin kanaatine gö· 
re, bu celse riyasetinin bizzat Edene 
tevdi edilmiş olması bu celsede yapıla.. 
cak müzakerelerin hayati bir ehemmi· 
yeti haiz olacağını göeterrn.ektedir. 

~ u JJJOJ& es........,.,_ 
Cebhelerde 
Asilerin Asturi' de 
yaptıkları harekat 

Londra, 16 (Hususi) - Asi kaynak -
!ardan bildiriliyor: Franko kuvvetleri 
Asturi cephesinde yeni muvaffakiyetler 
elde etmişlerdir. Sella nehrinin sol kıyı
sındaki hükümetçi müdafaa hattı, Fran

ko topçu ve tayyare kuvvetlerinin bom
bardımanı yüzünden sarsılmış bulunu

yor. Franko kıtaları üç kasabayı işgal et
mişlerdir. Bir başka Franko kolu da O -
viedo istikametinde ilerlemektedir. Fran
ko kuvvetleri hükümetçilere 1351 ölü ve 
1491 esir verdirmişler, silahlı, silahsız 
yedi binden fazla hükümetçi asker Fran 
ko hatlarına geçmişlerdir. 

Smago• cebhesinde 
Havas muhabirinin bildirdiğine gö

re hükümetçiler Saragos cebhesinde dün 
yaptıkları bir taarruzun aldm kalma
sından sonra bir baskın hareketine te
~bbüs etmişler, fakat bunda da mu
vaffak olamamışlardır. 

ltalya Kadiln' e aaker gönderildi
. ğini yalanlıyor 

Roma, 16 (A.A) - Selahiyetli 
-~ı..rmer 5000 italyan askerinin Kadikse 

\ayara çrkarddığx hakkında yabancı 
memleketlerde dolaşan pyialan tekzib 
etmektedirler. Bu haberin geçenlerde 
verilen buna benzer bir haber gibi hiç 
bir esasa istinad etmediğini bildirmek

tedir. 

_..... u soıııın aııı:ıc o o o ·o a 

Bugün, şehir hipodromunda sonba
har at yarışlarının üçüncüsü yapıla

caktır. Koşuya tam saat üçte başlana
caktır. Bu hafta yeni yeni atları görüp 
tanıyacağız. 

1 - Birinci koşu, satış koşusudur. 
Üç yaşmda ve hiç koşu kazanmamış 

yerli, yarım kan ara.b ve halis kan arab 
erkek ve dişi taylara mahsustur. İkra. 
miyesi 190 liradır. Birinciye 120 lira, 
ikinciye 50 lira, üçüncüye 20 lira veri
lecektir. Bu koşuya giren hayvanların 
her birinin satış fiatı 400 liradır. Sik
let 56 kilodur. Mesafesi 1200 metredir. 
Koşuya giren atlar arasında şunlar var_ 

dır: 

Bay Kemal Odabaşın Zerhanı, Fah
ri Ataçerinin Atillası, Bay İsmail Hak
kının Tayfuru. 

2 - İkinci koşu: 1937 senesi zar
fında 400 liradan fazla ikramiye kazan.. 
mamış üç ve daha yukarı yaştaki halis 
kan ingiliz at ve kısraklara mahsustur. 
İkramiyesi 255 lira ve mesafesi 1600 
metredir. Birinciye 180 liradan maada 
koşuya giren hayvanlar için verilen du
huliye ücretlerinin mecmuu, ikinciye 
55, üçüncüye 20 lira verilecektir. Sik_ 
let şudur: üç yaşındakiler 53 kilo, dört 
ve daha yukarı yaştakiler 58 kilo taşı
yacaktır. Koşuya giren atlar şunlardır: 

Said Halimin Copaini, Novis~ Nu
ri Sümerin Fleur d'amouru, Bay Esen
bel'in Spring Bıoa.:d'ı, A. Atmanın Daf
yası, Copaine aynı zamanda dördüncü 
koşuya da yazılmış bulunmaktadır. Bıu
nun için kati vaziyet bugün hipodrom

da belli olacaktır. 
üçüncü koşu handikap koşusudur. 

Dört ve daha yukarı yaştaki yerli ya_ 

rımkan ingiliz at ve kısraklara mahsus.. 
tur. İkramiyesi 255 liradır. Birinciye 
180 lira, ikinciye 55 lira, üçüncüye 20 
lira verilecektir. Koşuyu kazanan atı 
yetiştirene 25,5 lira yetiJtiridlik primi 
verilecektir. Mesafesi 2600 metr,edir. 
Bu koşuya yedi at girmektedir: 

1 - Andranbudin, 2 - Baybu~ 
3 - Mahmure, 4 - Yüksel, 5 - Cey
lan, 6 - Olgu, 7 - Nona. 

Dördüncü koşu, handikap Olgo ko
şusudur. Üç ve daha yukarı yaştaki ha
lis kan ingiliz at ve kısraklara mahsus
tur. İkramiyesi 320 liradır. Birinciye 
245 liradan maada bu koşuya giren hay
vanlar için verilen duhuliye ücretleri.. 
nin mecmuu, ikinciye 55 lira, i.içüncü. 
ye 20 lira verilecetir. Koşuyu kazan.an 
atı yed§tirene 32 lira yetiştiricilik pri
mi verilecektir. Mesafesi 2200 metre
dir. Kaşuya giren atlar 'unlardır: 

ı - Said Halimin Copaini, 2 - Fik
ret Atımın Toınrusu, 3 - Yüzbaşı Bur
hanın Betyarı, 4 - A. Atmanın Dafya
sı, 5 - Salih Temelin Girgin'i. 

Beşinci koşu: dört ve daha yukarı 
yaştaki yerli, yarım kan arab ve halis 
kan araıb at ve kısraklara mhsustur. 1k.. 
rmiyesi 255 liradır. Birinciye 180 lira, 
ikinciye 55 lir~ üçüne.üye 20 lira. Ko.. 
şuyu kazanan atı yetiştirene 25,5 lira 
yetiştiricilik primi verilecektir. Mesa
fesi 1600 metredir. Bu yan§a 11 at gir_ 

mektedir. 
Şimdiye kadar bir koşuya böyle çok 

atın girdiğini görmiyen ankaralı seyir
ciler bu yarışta çok heyecanlı dakika
lar yaşryacaktır. Yarışa giren atlar şun

lrdrr: 
1 - Ünlü, 2 - öncü, 3 - Doru Cey

lan, 4 _ Şahin, 5 - Can, 6 - Al Şa.. 
hin, 7 _ Bahtiyar, 8 - Nec.me, 9 -

Musul, 10 - Çakal, 11 - Merzuk. 
Cifte bahis ücüncü ve beşinci koşu_ 

lar arasındadır. İkili bahis beşinci ko_ 

şu dadır. 

istatıbula bir f masız 
destroyeri geliyor 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Salı gü.. 
nü bir fransız destroyeri İstanbul li
manını ziyaret edecektir. Mutad ziya. 
retlerden sonra öğleyin vali tarafın
dan Park otelde kumandan şerefine 30 
kişilik bir ziyafet verilecektir. Erte. 
si gün abideye törenle çelenk konacak 
ve destroyer aynr gün limanımızdan ay_ 

rılacaktır. 

Yurddaş! 
Bankada biriktirme hesabı o]_ 

mzyan yurddaş "beynelmilel arttır_ 
ma'' günü sen de bir arttırım hesa
biyle çık. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 
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B. Stoyadinoviç dönüş goiunda j 

B . Stoyadinoviç, Paristen ilk geçişi esnasında fransı7. devlet adamlariyle birlikte 

Paris, 16 (A.A.) - Yugoslavya Başbakanı Dr. Stoyadinoviç dün akşam saat 22 
de Londradan hareket ederek bu sabah buraya gelmiştir. 

Dr. Stoyadinoviç istasyonda ticaret bakanı B. Şapsal'la B. Delbos'un hususi ka
lem müdür muavini, Yugoslavya elçisi ve diğer yugoslav şahsiyetleri tarafından kor
§ılanmıştır. 

Yugoslavya Başbakanı öğleyin, fahri reisi bulunduğu fransız - yugoslav ekono. 
mi komitesi reisi B. Lamuro'yu kabul etmiştir. 

Dr. Stoyadinoviç bugün öğleden sonra dış bakanlığına giderek B. Delbos ve 
ticaret banknı Şapsal ile yeni fransız - Yugoslavya ticaret muahedesini imzalamıştır. 

Muahedenin imzasından sonra Delbos ile kırk beş dakika süren bir görüşme
de bulunnr.ış ve Belgrad'a dönmek Üzere Paristen hareket etmiştir . 

İstanbul' da 

Yeni yolcu salonu 
inşaatı yakında 

başlıyor 
İstanbul, 16 (Telefonla) Yeni 

yolcu salonunun iilale ilam bugün ya.. 
prldı. Gelecek ayın ortalarına doğru 
inşaata başlanabildiği takdirde yeni sa
lon bir sene içinde tamamlan.mı~ ola.. 
caktır. Projeyi hazırlıyan Paris yüksek 
mühendis mektebi profesörlerinden 
Döle §U izahatı verdi : 

- Salon liman ve gümrük binaları 
arasındaki sahada inşa edilecektir. Pro· 
jenin esasını büyük bir muayene saJo_ 
niyle gümrük, liman ve polis daireleri 
teşkil etmektedir. İlk katta yolcuların 
bütün ihtiyaçlarını karşıhyacak servis 
gişeleri, posta, banka, kam't>iyo, ema.. 
net, eşya ve saire kısımları vardır. 

Üst katta da ild büyük bekleme sa.. 
loniylc muhtelif servis ve bürolar bu
lunacaktır. Binanın deniu bakan kıs
mının üstü lokanta ve gazino olarak ay
rılmıştır. Yolcular vapurdan pa.-sörel 
vasıta.siyle bir tarasa.ya geçecekler, O

radan muayane salonuna ineceklerdir. 
Büyük muayene salonunun yanında 

resın.1 zevatın kabulleri için ayrıca htı
susi bir salon bulunacaktır. 

Universite 
hakkında 
ajansın tebliği 

(Başı l. inci sayfada) 
teşvik etmek istiyen ve esasen hukuk 
fakültesinde ilci sene sınıf ta kalarak 
geçen sene iktısad fakültesine geçme· 
lerine müsaade edilen ve bu fakültede 
de bu sene gene sınıfta kalan ve arka
daşlarını unıver&ite aleyhinde müş
terek harekete teşvik eden üç talebenin 
üniversite ile alakalan kesilmiştir. 

4 - Üniversitedeki yerli ve yaban· 
cı profesörlerin çalışma ve verimlerin
den Cumhuriyet hükümeti memnundur. 

Matbuatta, üniversite de dahil ol
mak üzere talebeyi çaltşmarnazlrğa ve 
beyhude hayallere saptırmaya müsteid 
neşriyatın memleket irfanına zarar ve
rici olduğu ve bundan çek.inilmesinin 
bir memleket vazifesi bulunduğu sure
ti mahsusada zikre değer mahiyette gö
rülmüştür. 

Cnmhuriyet bayramın" ha:nrhk 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Bugün 

İstanbul belediyesinde muhtelif dairele
rin mümessillerinden mürekkeb bir ko
misyon toplanarak cumhuriyet bayra
mını kutlama programını tesbite başla. 
dı. 

Yeni pamuk rekoltesi etrafında 
tahminler 

İstanbul, 16 (Telefonla) - İstan
bul piyasasında pamuk rekoltesi için 
yapılan tahminler şunlardır: 

Adana, 85 bin balyaııı ikinci mal ol
mak üzere 160 bin balya, Ege mım.aka. 

sında 65 bin balya. 

Dersim asileri 
mahkemede 

(Başı 1. inci sayfada) 
Karakol binasını bastığını ve telefon 
tellerinin bunlar tarafından kesildiği
ni söyliyen ifadelerini maznunlara sor
du. Maznunların hepsi inkara saparak 
bu işi yapmadıklarını söylediler. Mah
keme çok alakalı safhaya girmiştir. Cel
se vaktin geç olması sebebiyle 18-10-
1937 pazartesine talik edildi, 

149 uncu madde 
[ Müddeiumuminin, suçlular için tat-· 

bikini istediği 149 uncu madde şudur: 
l - Her kim hükümet aleyhine halkı 

ıilih ile isyana ve yahud biribiri aleyhine 
silahlandırarak mukateleye teşvik eylers• 
10 seneden aşağı olmamak Üzere ağır 
hapse. · 

2 - Eğer bu teşvik netcesi olarak 
isyan ve yahud kıtal zuhur etmiş ise bu. 
na ıebebiyet veren yahud asilere kuman
da eden kimseler idam olunur. 

3 - Bu cürümlere yalnız iştil"Ü et· 
mit olanlar 6 seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapse konulur. ] 

Güzel sanatlar akademi
sine kaydolunan talebeler 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Gülel 
sanatlar akademisine bu yıl 300 talebe 
yazıldı. Ayrıca parasız yatılı olarak alı
nacak ykmi talebeye ayda yirmi beşer 
Ura yardımda bulunulacaktır. Akademi
nin resim şubesinde derslere başlanıl
dı. M.iınari kısmı için angaje edilen 
profesörler de yakında geleceklerdir. 

İran transit yolunun inşaab 
ilerliyor 

Tahran, 16 (A.A.) - İran transit 
yolu Tahranın 150 kilometre cenubun
da kain Gom şehrine gelmiştir. Bu yol 
münakalat bakam tarafından açılmıştır. 

Elen başbakanı 
geJigor 

(Başı 1. inci sayfada) 
zuu ederek iki memleket arasındaki dos1 
}uğun, eğer türk - yunan dostluğu gıbi 
samimi olursa, sulh için ne büyük bir 
nimet olduğunu bütün dünyaya isbat 
etmek hususunda bu ziyareti yeni bir 
vesile olarak telakki etmektedir. 

Katimerini diyor ki: 
"Bu ziyaret, mazide karşı karşıya 

çarprşan ve fakat bugün sulh lehinde 
sarsılmaz samimi bir bağlılıkla elele 
veren iki millet arasında bir temas ma
hiyetindedir.,, 

İki büyük asker olan Atatürk ve .. 
Metaksasm telakkisi bu ziyaretin ma-
nasını arttırmakta ve muahedeJerin tes
bit ettiği, iki millet kalbinin teyit ey
lediği ve Ankarada hazırlanan tezahü
ratın da t~rsin eyliyeceği bir silah ar· 
kadaşlığr mahiyetini vermektedir. 

Knrıva ~vcı'arının bayramı 
Konva, (Hususi) - Konya avcılar 

kulübü bayramlarını Gilisra köyünde kut 
lamu:li'nlır. Bavrama vali ve parti reisi 
de iştirak etmistir. 



ô 

Midyat mal müdürlüğünden: j 
Satılık un fabrikası 

:Muamele vergisi ruhsat unvan hareı ve zam cezalarından 28651 
ika 81 kuruş borçlu Siirtli Yusufun Midyatı.n !tıklar mahalleeind• 
kt.in ft (11400) liraya karşı birincl derecede ve bimci eı.ra numa.ra. 
aiyle E5telll Ali oğlu Şehmusa ipotekli tahtani ilci oda. bir ahır, üg 
.,-vatı dört su kuyusu ve avlu fevkani altı oda. bir eyvanl mil~temil 
1.ıo ve 45 beygir kuvvetinde tam te~kilatlı iki motör n &imens elek>
trik makinelerini havi un fabrikaaı ve binasının tamamı tahsilat ko
mlayonunun 2 ve 4 numaralı kararları ile ve kapalı zaıt'f usuliyle sa
tı~ çıkanlmıştır. 

A) Birinci ihale 11/ l. teşrin/937 gününden itibaren 21 gt\n son--
111 l/2.teşrin/937 günü saat 11 dedir. 

B) Muvakkat temin.at vergi kaydındaki (51200) lira kıymetin 
yüzde yedi buçuğu (3840) liradır. 

C) Talip olanların yevmi mezkilrda muayyen saatten bir saat 
oveHne kadar teklif mektubu ve teminatlarını havi arfı Midyat 
lraymakamlığmda müteşekkil idare heyetine tevdi etmeleri ve muay· 
yen saatte hazır bulunmaları il§.n olunur. (3901) 3-5750 

Kütahya belediyesinden: 
Kapalı azrfla münakasaya konulan arazöz mübayaasma müna

kasa gününde verilen fiatlar hddi layik görülmediğinden muham
men fiatı 7500 liraya çıkarılarak aynı şerait dairesinde tekrar mü
nakasaya konulmuştur. 

İhale 10.11.1937 çarşamba günü saat 15 de yapıl."lcağı bildirilir. 
(7069/3929) 3-5760 

İLAN 

Oıdu belediyesinden: 
. (Su borusu sa tın alınması hakkında 

Ordu şehri su şebekesi tesisatına muktazi boru ve sair teferru· 
atının satın alınması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuftur. 

1 - İşin muhammen keşif bedeli 30284 lira 31 kuruŞ:tur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, malzeme listesi ve sair evrakı 

parasız olarak Ankara, İstanbul, Ordu belediyesinden alabilirler. 
3 - İhale 26 birinci teşrin 937 tarihine rastlayan salıg ünü saat 

15 de ordu belediyesi encümeni huzuriyle yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuruştur. 
5 - Evelce ilan edilen şartnamelerde hiç bir değişiklik yoktur. 

Yalnız üç ay teslim müddeti 4 buçuk aya çıkarılmıştır. 
6 - Bu iş hakkında fazla maH\mat almak istiyenler Ordu bele-

diyesine müracaat eylemeleri. 3-5770 

Çankaya kaymakamlığından: 
1 - Kazamız mahalle bekçilerinin toplamakta olduğu bekçi Üc· 

retleri yeniden ve herkesin iktidarına göre tesbit edilıniştiır. 
2 - Bu cedvcller polis karakollarında 16.10.937 tarihinden iti

baren 15 gün müddetle asılı kalacaktır. İtirazı olanlar bu mtiddet i
çinde kaymakamlığa müracaat etmelidir. 

3 - Bundan sonra bekçilere makbuz mukabilinde ve idare heye· 
tince tasdik edilen cedvel mucibince ücretlerinin verilmesi rica o-
lunur. 3-5771 

Ankara Valiliğinden 
Keşif bedeli 3747 lira 10 kuruştan ibaret bulunan vilayet aygır 

deposu ilavei in~aatı için vilayet daimi encümenine gelen talipler 
arasında pazarlık ihalesi haddi layık görülmediğinden yeniden her 
pazartesi ile perşembe günleri saat 15 de açık eksiltmeye konulaca
ğından isteklilerln ehliyeti fenniye ve ticaret odası veaikası ve yüz· 
de yedi buçuk muvakkat teminat akçesiyle adı geçen günlerde vila
yet daimi encümenine ve keşif varakasını görmek istiyenler vilayet 
Baytar direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (3905) 3-5755 

Af _qon vilayetinden: 
Vilayet merkezinde yaptırılacak 88914 lira 64 kurut keşif bedelli 

kız enstitüsü inşaatx kapalı zarf usuliyle 8 teşrinisani 1937 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on beş.te daimi encümende ihale edil
mek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak dört lira krrk 
beş kuruş bedel mukabilinde Afyon, İstanbul ve Ankara Nafıa mü
dürlüklerinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 5695 lira 73.kuruştur. 
İsteklilerin Nafıa vekaletinden 937 senesi için alınmış en az 

40000 lira tık ~~tea?hi tlik ve.si ~ası ı.:?ste;meleri ve teklif mektup· 
larının 8 teşrın sanı 1937 tarıhıne musadıf pazartesi günü saat on· 
beşe kadar daimi encümen riyasetine göndermeleri ilan olunur. 

(7006/3894) 3-5753 

lstanbul liman i~letme idaresinden: 
l - İdaremizin inşa ettireceği yolcu salonu binasının pazarlığı 

2.1 l.937 salı günü saat on dörtte idare şefler encümeninde yapıla
caktır. 

2 .- .Bu is.in ~uvak~at tem~natı 30.000 liradır. Talipler asgari 
Z50 bın lıra .kıy~etınde bır tek bına yaptıklarım tevsik edeceklerdir. 

3 - T?hplerın referanslarını nazarı dikkate alacak olan idare işi 
e~ ucuz fıa~ v~ren7 vermeğe mecbur değildir. Teklif sahiplerinin 
vücuda getırdıklerı eserlerin bir listesi teklifnameye raptedilecek
tir. 

4 - Tek~ifle~ encümene zarf içinde kapalı olarak verilecektir. 

bil
. 5d- Bu ışe aıd şartname, projeler fen servisinden 25 lira muk:a
ın e alınacaktır. 
6 -. Müte~mim izahat için yolcu salonu inşaat bürosuna müra. 

caat edılecekta. (3887 · 3-5725 

Sayın müşterilerimİ7~ 
J?.~kkan~arımız ~8 biri.n~i teşrin 937 pazartesi günUnden itiba

ren oglelerı saat oırden ıkıye kadar yemek tatili dola ısi 1 ka-
palı bulunacktır. Y Y e 

Akba kitab evi ve k:iatçılck, Bankalar cadde"i 
Akba kitab evi şubesi, Samanpazarı. " · 
Halil Naci Mıhçıoğlu, Anafatralar caddesi. 
Halil Naci Mıhçıoğlu şubesi, Bankalar caddesi 
Halk kırtasiye tecim evi, Anafartalar caddesi. · 
Haşet kitab evi Ankara şubesi, Bankalar caddesi 
Hilal kırtasiye mağazası, Çocuk sarayı caddesi. • 
Mahmut Nedim İrengiin, Hal'de. 
Tarık Edip kitab evi, Anafartalar caddesi. 
Türk mekteb!iler pazarı. Adliye sarayı "1 ddesi. 
Yıldız kırtasiye mağazası, Bankalar ca udesi. 

3-5723 

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

ULUS 17-10-1937 ~ 

MÜSABAKA tLE STAJ1YER 
MEMUR ALINACAI( 

Emlak ve eytam bankası umum 
müdürlüğünden: 

1 
Hava yolları devlet işletme 

resinden: 

1. - Bankamıza müsabaka ile altı stajyer memur alınmak Uzere 
müsabaka imtihanı açtlmıştır: 

l. - Bu müsabakaya girebilmek için yüksek mekteb veya liseme
zunu olmak ve yaş ıotuzdan yukarı olmamak ve askerliğini yapm.IJ 
bulunmak şarttır. 

3. - Müsabakada kazananlardan lise ve ticaret lisesi mezunları.. 
na altı ay devam edecek olan staj müddeti zarfmda (80) ve yüksek 
mekteb. mezunlarına (100) liraya kadar ve imtihandaki muvaffakı
yet dereceleriyle mütenasib ücret verilecektir. İyi derecede yaban
cı dillerden birini bilenler emsallerinden on lira fazla ücret ala_ 
caklardır. 

4. - Staj devresini takiben yapılcak imtihanda muvaffak olan
lar (20) liradan aşağı olmamak üzere yüzde yirmi nisbetinde zam 
ile bankanın sigortaya tabi daimi kadrosuna idhal edileceklerdir. 

5. - Kazananlar staj müddetlerini Ankara veya İstanbulda ge. 
çireceklerdir. 

6. - Müsabaka imtihanı Ankarada umum müdürlükte ve İstan
bul şubemizde birinci teşrinin 25 inci paazrtesi günü saat 14.30 
da yapılacaktır. 

7. - Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve 
nelerden imtihan yaptlacağı_ İst~nbul şnbemiz müdürlüğü ile An
karada umum müdürlük zat ışlerınden elde edilecek beyannameler
de görülebilir. 

8. - İsteklilerin Ankarada umum müdürlük zat işlerine ve İs
tanbulda şube müdürlüğüne 23/101937 cumartesi gününe kadar 
müracaat etmeleri lazımdır. (3811) 3-5615 

Jandarma ~ene) komutanlıi!ı . .\.n
kara satınalma komisyonundan : 

1 - Bir kilosuna (95) kuruş fiat biçilen ( 4000) kilodan (6000) 
kiloya kadar sadeyağ ile bir kilosuna ( 45) kuruş fi at biçilen ( 1000) 
kilodan {1200) kiloya kadar vasıflarına uygun beyaz peynir kapalı 
zarf usulü ile 20-10-937 çarşamba günü saat (10) da satın alınacaktxr. 

2 - Şartnamesi komisyondan parasız olarak alınabilecek olan 
bu eksiltmeye girmek isti yenlerin ( 468) liralık ilk teminat makbu
zu veya banka mektupları ile şartnamede yazılı vesikaları muhtevi 
teklif mektuplarını belli gün saat dokuzdan evvel komisyona ver-
miş olmaları. (3666) 3-5405 

Orman umum müdürlüğünden: 
Ankarada Yenişehirde orman umum müdürlügü binasındaki ko

lörifer için tahmin edilen bedeli 1090 lira olan 40 ton sömi kok ve 
tahmin edilen bedeli 40 lira olan 2 ton kayın odunu Yenişehirde 
bulunan orman umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 27.10. 
937 çarşamba günü saat onda açık eksiltme ile ve umum müdürlük 
binasında teslim edilmek üzere ihale edilecektir. Talihlerin muvak
kat teminat olan 84 lira 75 kuruşu havi teminat makbuz veya mek
tubu ile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. 

(3847) 3-5674 

P. T. T. Levazım Müdi? ~·lüiünden 
1) - İdare ihtiyacı için 3300 metre jonksiyon kablosu kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2) - Muhammen bedel 30.000 muvakkat teminat 2250 liradır. 
3) - Eksiltme 1 - teşrini sani - 937 pazartesi günil saat (15) de 

Ankarada P.T.T. umumi müdürlUğü satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4) - Talihler teminat makbuz, veya kanunen muteber teminat 
mektublarını ve şartnamede yazdı belgelerle teklif mektubunu ih
tiva edecek olan kapalı ve mühürlli zarflarını mezkur tarihte saat 
14 de kadar adı geçen komisyona teslim edeceklerdir. 

5) - Talihler ticaret odası vesikasından başka müteahhitlik ve
eikasını haiz olacaklardır. 

6) - Şartnameler Ankarada P.T.T. levazım müdürlüğünden, 
İatanbulda P.T.T. levazım ayniyat müdürlüğünden (150) kuruş mu-
kabilinde verilir. (3335) 3-4994 

Orman umıım müdürlüğünden: 
. .Ankara?a A~liye sarayı karşxsmdaki orman amenajman grupları 
ıçın tabının edılen bedeli 817 lira 50 kuruş olan 30 ton sömikok ve 
talunin edilen bedeli 40 lira olan iki ton kayın odunu Yenitehirde 
bulunan or~ umum müdürlüğü satın alma komisynunca 27.10.937 
~rşamba gun~ saat 10 da açık eksiltme ile v~ amenejman grupu 
bınasmda teshm edilmek üzere ihale edilecektır. Talihlerin muvak
kat. temi~at. olan 64 lira 11 kuruşu havi teı:ıinat makbuz veya mek· 
tubıyle bırlıkte mezkur gün ve saatte komısyona müracaatları ilan 
olunur. (38%) 3-5673 

Konya C. Müddei Um.,miliğinden 
1 - Konya cezaevinin ekmek ihtiyacı 11.10.937 gtinünden iti

baren 26.10._937 salı günü akşamına kadar 15 gün müddetle kapa
lı zarf usulıyle münakasaya konulmuştur. 

. 2 -:- İha_le 26.10.937 sair günü saat 14 de Konya C. M. u. lik 
daıresınde ıcra olunacaktır. 
. 3 - 1:alibler teklifnamelerini o güne kadar komisyon riyase

tine vermış bulunacaklar. 
4 - Ekmek yerli unundan has nevinden olacak ve talihler be

deli muhammininin yüzde yP.di buçuğu olan 1997 lira 28 kuruş te· 
minah m~vakkatelerini teklifna.meleriyle birlikte komisyona ve~ 
receklerdır. 

5 - Fa.zla. izahat almak ve tartnameyi görmek istiyenlerin Kon
ya ceza evı dırektörlüğüne müracaatları ilan olunur. (3867) 3.5698 

l\f armara üssü bahri 1(. satın alma 
l{omisyonundan: 

Tahmin fiat1 Tutarı Ilk teminatı Münakasa 
Cinsi Kilosu Krş. Lira Lira Krş. saati 
Sade yağı 20.000 94 18.800 1410 11 de 
Zeytin yağı 10.000 70 7.000 525 14,30 ,, 
Sabun 15.00-0 .. 42 6.300 472 50 16,30 ,, 

Komutanlık kara eratmm yrllık ihtiyacı için yukarda cins ve 
mikdarlarr yazılı üç kalem erzak ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. Eksiltmesi ( 4 Teşrinisani 937) perşembe günü hizala
rmda gösterilen saatlerde İzmitte Tersane kapısındaki komisyon 
binasında yapılacaktır. Bu işe ait şartnameler İstanbul Kasımpa
şa Dz. satınalma komisyonundan, Ankara Dz. Levazım amirliğin
den ve komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin 
ilk teminatlariyle birlikte kanuni belgelerini havi teklif mektub~ 
larını ayrı ayrı muayyen olan gün ve saatlerden bir saat eveline 
kadar komisyon reisliğine vermeleri. (3820) .. 3-5657 

Kapalı zarfla münakasaya konulan iş: 
Ankara tayyare meydanmdaki hangarın cıemır kapılarının yeni

den yaptınlmaar. 
Keşif bedeli: 22,800 liradır. 
Şartname, plan ve mukavele projeleri Anksrada P.T.T. Uıntd 

mUdUrlilğü binasında Hava yolları acenta.sından, 
İstanbulda ı Kara.k6y postahanesindekl Hava yolları aoontaaııı"' 

dan ve _... 
İzmirde: Nafıa müdürlüğünden bedeleiz alınablliır. 
Eksiltme 26.10.937 salı günü saat 14.30 da Ankara ta~ f'IJıC1" 

danında idare merkezinde yapılacaktır. 
Taliplerin teklif mektuplarını (1710) liralık muvakkat banb t'f" 

minat mektubu ve müteahhitlik vesikası ve sair kanunt belgelerilt 
birlikte eksiltme saatinden bir saat evelino kadar fdar-eye vermeted 

(3798) 3-561A 

Devlet Demiryollan 9 un ;u İşletme 
Direktörlüğünden : 

Muhammen bedelt kilometre 27 de vagon üzerinde teslimi f8S"' 
tiyle beher metre mikabı 155 kuruş olan 8,000 metre mikabı balall 
kapalı zarf usuliyle 26.10.937 salı gtinli saat 15.30 da Sirkecide 9. 
işletme arttırma ve Eksiltme komisyonunda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yüzde 7.5 nisbetinde muvakkat to. 
minatla kanunun tayin ettiği vesikaları, nafıa işleime aid eksil'" 
melere girmek istiyenlerden aranacak müteahhicllik vesikası hakı
kmdaki talimatname dairesinde alınmış vesika ve teliflerini aynı 
gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri l!zrmdtt'· 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde V'f 
Sırkecide İşletme komisyonunda verilmektedir. 

(6908 - 3818) 3-5655 ~-

Aul{ara Valiliğinden: 
Bala - Koçhisar yolunun 0+000-29+000 kilometresi arasında 

yapılacak 43825 lira 21 kuruş keşif bedelli köprü ve menfez inşaatı 
ka~al.ı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25.t0.937 
tarıhıne rastlayan pazartesi günü vil§yct daimi encümeni odasınd• 
yap~lacaktrr. İs teki ilerin teklif mektuplarını 3287 liralık muvakkat 
temınat mektubu veya makbuzu ve 937 yılına aid Nafıa veldletin· 
den aldıkları müteahhidlik vesikası ve ticaret odası vesikası ii• 
birlikte saat 14 de kadar daimi encümen riyasetine vermiş oımaJarı 

İstekliler keşif ve şartnameyi hergün Nafıa müdürlüğündel1 
görebilirler. (3733) 3-5530 

Balıkesiı vilayeti daimi encüme .. 
ninden: 

1 - Balıkesirde mücetteten yapılacak doğum ve çocuk bakıtd 
evi inşaatının projesi mucibince ve vahidi fiat cedvellerine göre 
14.500 liralık kısmının inşası için ihale tarihi olan 23-9-937 tarihn-
de talibi çıkmadığından 25-10-937 tarihine rastlıyan pazartesi güııii 
saat 15 e kadar bir ay zarfında ayni şerait dairesinde verilmek uze
re pazarhğa bırakılmıştır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır 
Hususi şartname, 
Keşif cedveli 
Mesaha cedveli 

Vahidi fiat cedvelt 
Projeler 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele örneği 

3 - İhale Balıkesirde virnyet makamrnda teşekkül edecek en-
cümen daimi huzurunda yaprlacaktir. 

4 - İsteklilerin 937 yılı için nafia vekaletinden alınmış müte
ahhitlik vesikasın ve bu işe ginneğe salahiyet veren resmi vesaiki 
ibraz etmeleri şarttır. 

5 - İstekliler vitayet encümeninin toplantı günleri olan pazarte-1 
ve perşembe günleri saat 15 de vilayet makamında teşekkül ede
cek encümene ve evrakı görmek ve malUmat almak istiyenlerin 
daha evvel nafia dairesine veya encümen kalemine müracaatları i· 
lan olunur. (6579) 3-5399 

Bandırma merinos yeti~tirme şef· 
liğinden: 

Bandırma merinos yet!ştirme mrntakası ihtiyacı için mübayaa 
edilecek 2500 kilo Kayseri malı yonca tohumu kilosu 70 kuru1tan 
1750 lira muhammen bedeli üzerinden kapalı zarf usuliyle ve on bcŞ 
gün müddetle münakasaya konmuştur. Şartnamesi bandırma meri
nos yetiştirme şefliğinden meccanen alınabilir. Münakasa 1.11.1937 
~rihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Bandrrma merinos yetiş.
tı.rme şefliği binasında yapılacaktır. Taliplerin yevmi mezkfırda 
yüzde 7,5 muvakkat teminatlariyle hazır bulunmaları ilan olunur. 

(3829) 3~5647 

Ankara Valiliğinden: 
~ylrk icarı 10 lira olan Boyacı Ali mahallesinin Pazar yokuştı 

soka_gında 24_7 met:ilke, 11 kapı No. lu evin mayıs 938 gayesine ka.. 
dar ıcarrnın ıhalesı 19.10.937 salı gilnil saat 15 de yapılmak tiezre a
çık artırmaya konulmuştur. 

Taliplerin 9 liralık muvakkat teminatlarını defterdarlık veznesi
ne yatırmaları ve sözü geçen gün ve saatte defterdarlıkta kurulan 
komisyonda hazır bulunmaları (Müştemitıitı: 2 oda. 1 sofa, 1 hela) 

(3786) 3-5594 -

P. T. T11 Levazım müdürlüğüdenı 
1) - İdare ihtiyacı için 50.000 M. haketal tel, açık eksiltme ilO.• 

satın almacaktır. 
2) - Muhammen bedeli (5000), muvakkat teminatı (375) lira o

lup eksiltmesi 11 teşrini sani 937 perşembe günü saat (15) de An· 
karada P. T. T. umumi müdürlüğü satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. .. .. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu• 
bu, ve kanuni vesaikle birlikte o gün saat 15 de mezkfir komisyona 
müracaat eyleyeceklerdir. 

.. 4) - Şartnameler, Ankarada P. T. T. levazım, İstanbul beyoğ• 
lunda P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünde parasız verilecektir. 

(3530) 3-5244 
~ 

Anl{ara inhisarlar başmüdürlü .. 
ğünden: 

Şartnamesi veçhile 40 tıon türk antrasit kömürün mubayeası 
açık eksiltmeye konulmuıtur. Talihlerin bedel muhamminin y~
de yedi buçuğu olan 83 lira 70 kuruş ilk teminat paralariyle b~t· 
likte 26-10.937 tarihinde saat 16 da idaremizde toplanacak koınıs; 
yona gelmeleri ilan olunur. (3764) 3-557 
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Ankara Belediye Reisliği llanları 

! LAN 
3794,69 lira bedeli keşifli Samanpazarı bahçesinin tanzimi ve per

gole inşası 22 teşrini evel 937 cuma günü saat on buçukta pazarlıkla 
Verileceğinden isteklilerin müracaatları. (3934) 3-5764 

t LAN 
Şehrin muhtelif mahallerinde yaptmlacak (35138,32) lira bedeli 

keşifli altı abdeshane işi 22 teşrini evel 937 cuma günü saat on bu
çukta pazarlıkla yaptırılacağından isteklilerin belediye encümenine 
lllüracaatları. (3933) 3-5763 

1 LAN 
• ~ağlık bakanlığı karşısında yaptırılacak (331iJ,40) lir~ ~.edeli ke
Şifh otobüs bekleme mahalli 22 teşrini evel 937 cuma gunu saat on 
bı_ıçukta pazarlıkla yaptmlacağından isteklilerin belediye encüme-
nıne müracaatları. (3932) 3-5762 

t LAN 
1 - Ankara mezarlığının umumi methal kısmında 850 lira mu

hammen bedelli beton dire.kler ve tel örgünün yapılması işine talip 
ZUhur etmemesinden dolayı bir ay içinde pazarlıkla yaptmlması te
karrür etmiştir. . 

2 - Muvakkat teminat 65 lira 75 kuruştur. İstekliler şartnameyı • 
hergün imar müdürlüğünde görebilirler. 

3 - !halesi 27.10.937 çarşamba günü saat 15 de İmar müdürlü
ğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. (3923) 3-5757 

t LAN 
Kavaklıderede yaptırılacak 2017 lira bedeli keşifli otobüs durak 

ıtıahalli 22 teşrini eve} 937 cuma günü saat on buçukta belediye en
tlinıeninde pazarhkla yaptırılacağ.ndan isteklilerin müracaatları. 

(3931) 3-5761 

lzmir ili daimi encümenınden 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Çatal - Bayındır yolunun 4+0.11 

-?+727 kilometreleri arasındaki !§aldırım yapısı. 
Bu işin keşif bedeli: (15490) lira (44) kuruş. 
Bu işe aid keşif ve sair evrak aşağıda gösterilın:ştir: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel Ş. 
D - Hususi ş. umumi fenni ş. 
C - Keşifname ve grafik 

İstekliler bu şartname ve evrakı İzmir - Ankara - İstanbn1 Na
fıa müdürlüklerinde görüp inceliyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 28 birinci teş.rin 
1937 perşembe günü saat 11 de İzmir vilayeti daimi encümeninde. 

Eksi1tmeye girebilmek için gereken belgeler: Bayındırlık bakan
lığından alınmış müteahhitlik ve ticaret odası belgeleri. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacağından istekliler 5 inci 
llıaddede yazılı saatten bir saat eveline kadar evraklariyle birlikte 
teklifnrnelerini İzmir ili daimi encümeni başkanlığına vererek mak
buz almaları. 

Muvakkat teminat: (1162)1 ira. (3897/3641) 3-5751 

P.1.1.umumimüdürlüğünden 
450 adet iki kiloluk terazi eksiltmesi hakkında 19.30 eylül ve 11 

birinci te§rin 937 tarihlerinde neşredilen ilan görülen lüzuma bina-
en iptal olunmuştur. (3872) 3-5749 

----~~------------------~-----------------------------
A ukara hukuk fakültesinden 

Muvakkat 
Tahmini fiat teminat Tutarı 

Cinsi En az En '.:Ok Kuruş Sant. Lira Kuruş Lira Kuruş 
Et 17500 20000 45 675 9000 
Ekmek 30000 35000 9 75 255 94 3412 50 
Zeytin 250 350 40 10 50 140 
:Pastırma 100 150 80 9 120 
Pirinç unu 75 100 25 1 88 25 
Şehriye 100 ısa 80 3 04 40 50 
Buğday 200 300 6 1 35 18 
Mercimek 200 300 15 3 38 45 
Nişasta "5 100 25 1 88 25 
İrmik 200 300 25 5 63 75 
Sarımsak 50 75 25 1 40 18 75 
Çanı fıstığı 50 75 80 4 50 60 
kuş üzümü 50 75 30 1 69 22 50 
kuru üzüm 
razakı 200 300 30 6 75 90 
kaysı re~eli 200 250 40 7 50 100 
l'ere yağı 200 250 150 28 13 375 
Maydanoz 

75 demeti 2000 3000 2 50 5 63 
Limon 
adedi 5000 7500 3 16 88 225 
l>rasa 1500 2000 5 7 50 100 
Lahna 400 500 s 1 88 25 
Semizotu 750 1000 15 11 26 150 
Lıpanak 2000 2500 8 15 200 
karnı bahar 200 300 20 4 50 60 
Elrna 500 750 20 11 26 150 
Ayva 500 750 10 5 63 75 
liavuç 250 300 5 1 1~ 15 

Ankara hukuk fakültesi için mayıs 938 nihayetıne kadar alına-
tak olan yukarıda isimleri hizalarında mikdarları, muhammen fiat-
lan, tutarları ve muvakkat teminatları yazılı bulunan erzak müna-
ksaya konmuştur. İsteklilerin 2.11.937 salı günü saat 11 de Fakülte-
~müracaatları. (3925) 3-5765 

Afyon vilayeti belediye reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulmuş olan iş: Afyon kasabasında belediye bi

nasıdır. Muhammen bedeli "56918" tira 68 kuruştur. 
2 - Bu i§e aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Fenni şartname 
D - 1/100 projeleri 
E - Vahidi kıyasi fiat cedveli 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı heyeti fenniyesiııden 285 

kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 27.10.937 çarşamba günü saat 14 de Encümeni be

lediyece icra edilecektir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin 4268 lira 96 kuruş mu

"akkat teminat vermesi ve bundan başka Ticaret odasına kayıtlı bu
l~nduguna dair vesika ve Nafıa vekaletinden ahnmrş en az kırk bin 
lıralık müteahhitlik vesikasını haiz olması ve kendisi mimar veya 
lni.ıhendis olmadığı takdirde inşaatın başında fenni mesuliyeti der
Ulıde edecek bir mimar veya mühendis bulundurması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları iıçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline k dar belediye encümenine getirerek encümen reisliğine 
lnakbuz mukabilinde verilecektir. 

J.ıo t ile gönderilecek mektupların nihayt üçüncü maddede ya
~ılı s e kad::ı.r gelmiş olması ve drş zarfının mühlirliyerek kapa
tılmış b lunması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(7071-3927) 3-5758 

LA GARSON 
Pek yakında 
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Ankara Levazım Amirliği Satınalma 1 1 

Komisyonu llanları 
:.....--------------~ ------------------

Devlet Demiryulları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu ilanları 1 

t LAN 
Dikim evleri için 5,676,000 cıdet aleminyüm düğme 25.10.937 ~a

at 16 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satın. alma. komıs
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Talunin cd~len b.~
deli 31218 lira ilk teminatı 2341 lira 35 kuruştur. Şartnamesı ve nu
munesi komisyonda görülebilir. İsteklierin ~anuni vesikalari)'.le 
birlikte teklif mektublarmı ihale sc:atmdan bır saat eve) komıs-
yona vermeleir. (3736) 3-5532 

t LAN 
1 - Sivastaki birlikler ihtiyacı için 251500 kilo ekmeklik un ka-.. 

pah zarf usuliyle eks'ltmeye konulmuşt . . 
2 - Bedeli 33833 lira ve muval<kat teminatı 2541 lıra 38 kuruştur. 
3 _ 25. ı. teşrın 937 pazartesi giinü saat 15 de Sivasta tuğ ko

mutanlık binasıdaki tüm satın alma komisyonunda ihale edilecektir. 
. 4 _ Şartnamesi her gün kom syonda görülebilir. İsteklilerin 

kanunun 2. ve 3. üncii maddelerindeki vesaik ve muvakkat temi
nat makbuzlarını ve teklif mektublarım havi zarfı kanunun 32. ve 
33 üncü maddelerindeki tarifat dairesinde hazırlayarak ihale günü 
aaat 14 de kadar komisyona vernıi!;i bulunacaklardır. (3727) 

.. 3-5505 
İ L A •. 

1 - Aşağıd"!ki yazılı odunlar Erzincan tümen karargahının 
satın alma komisyonunda mübayaa edilecektir. Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün komisyonda parasız görebilirler. 

2 - PazarlıJ,;a iştirak edecekler ihale günü ticaret ve sanayi 
odasına kayrtlı bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 
Cinsi Miktarı Muhammen ilk eksiltme eksiltme saati 

Kilo b"deli teminatı şekli tarihi 
vdun 1,200.000 27000 2025 pazarlık 25.10.37 

t• 740,000 16650 1284,75 ,, " 

" 
740,UOO 16650 1284,75 ,, ,, ,, 

(3853) 3-5670 

İLAN 

16" 
16,30 
15 

1 - İzmir müstı>hkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 
16511 lira 84 kuruş keşif bedelli 12,231 metre uzunluğunda telefon 
hattı inşası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 1- 2inci teşrin - 937 sar.t 16,30 da İzınirde kışlada 
İzmir levazrm amirlıi!:i satrn alma komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminatr 1238 lira 39 kurustur. 

3 - Şartname ve keşifnameleri her gün 10 12 ye ve 15 18 ze ka
dar kışlada inşaat komisyonunda görülebilir. İstekliler ticaret oda
sına kayıtlı olduklarına dair vesika göstennek mecburiyetindedir
ler. Eksiltmeye iştirak edeceklerin kanuni ve şartnamesindeki ve· 
sikalariyle teklif mektublarınr ihale saatinden en az bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (3824) 3-5640 

1 LA N 

1 - Sivastaki birlikler için 110000 kilo sığır eti kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuş.tur. 

2 - Bedeli 22000 lira ve muvakkat teminatı 1650 liradır. 
3 - 28 birinci teşrin 937 perşembe günü saat 11 de Sivasta tüm 

satın alma komisyonunda ihale edilecektir. 
4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye girmek isti yenler: Kanunun 2 ve 3 üncü mad

delerinde yazılı vesika ve ilk teminat makbuzlarını ve teklif mek
tublarını havi zarfı kanunun 32 ve 33 ücü maddelerindeki serahat 
dairesinde hazrrlryarak ihale günü saat 10 a kadar komisyona ver-
miş bulunmalıdırlar. (3822) 3-5638 

tLAN 
1 - Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessesat hayvanları

nın senelik ihtiyacı olan 541800 kilo arpa ve yahud yulaf kapalı 
zarfla ve ayrı ayrı §artnamelerle münakasaya konulmuş ise de iha.. 
le günü olan 24 eylül 937 cuma günü arpaya talih çıkmadığı ve yu
lafa teklif edilen fiyat da pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanu
nun 40. maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnameleri arpanın 149 ve yulafın 163 kuruş mukabilinde 
Manisada tümen satın alma komisyonundan alınabilir. 

3 - Münakasaları 3 2. teş. 937 çarşamba günü saat 17 de Mani
sada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tümence arpa ve yahud yulaf teklif edilecek fiyatlar üzerinden 
tetkikat yapılarak birisinin ihalesi yapılacaktır. 

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

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

(3841) 3--5661 

l LAN 
Dikim evleri için alınacak olan 9 kalem çadrr ve saraciye malze

mesinin kapalı zarfla eksiltmesi 26.10.937 saat 15 de Tophanede 
İstanbul eva.zun aimriliği satın alma kıomisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 20344 lira ilk teminatı 1525 lira 80 kurştur. 
Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalariyle lıeraber teklif mektublannı ihale saatmdan bir 
saat evel komisyona vermeleri. (3740) 3-5535 

tLAN 

Dikim evleri ihtiyacı için aJxnacak olan on bir kalem perçin çi
vi ve perçin pulu 25.10.937 saat 15 de Tophanede İstanbul levazım 
funirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla· 
caktır. Tahmin edilen bedeli 25707 lira ilk teminatı 1928 lira 3 
kuruşur. Şartnamesi ve nümunel~ri komi!yonda görülebilir. İstek
lilerin ka!'1un1 vesikalariyle birlıkt:e teklıf mektuplarını ihale sa
atından bır saat eveline kadar komısyona vermeleri. (3737) 

!LAN 
3-5533 

1 - Her bir tanesine tahmin edilen. fiyatı (238) kuruş olan 2100 
...ıne frenk gömleği açık eksiltme ~ur~.ti!.le münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 23.10.937 cumartesı gunu saat 10 dadır. 
3 - İlk teminatı (374) lira 90 kuruştur 
4 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyen bedelsiz olarak M. 

M. V. satın AL. KO. nundan almır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 cü 

maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminatlariyle birlikte belli 
gün ve saatmda komisyona gelmeleri. (3748) 3-5538 

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

~mın 11.10.937 tarihinde kapalr azrfla eksiltmesine istekli çrkmadı
grndan 19.10.937 salı 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 

t LAN 
Ankara İstanbul arasında seri ve gi.indüze mahsus devamlı bir 

yolcu sert'isınin ihdası muvafık görülmüştür. 
Ankaradan pazar, sah, çarşamba, cuma günleri saat 8.20 de kal. 

karak Haydarpaşaya sat 20.00 de varmak ve Haydarpa~adan pazar, 
salı perşembe, cumartesi günleri saat 9.00 da kalkarak Ankaraya 
saat 21.03 de varmak ve 21.10.937 tarihinden itibaren başlamak ü
zere sefere vazı tekarrür eden bu gündüz seferinde yolcuların ye. 
mek, içmek ve her türlü istirahatleri temin edildiği gibi bu tren
le seyahat eden yolculardan da ekspres ücreti farkı a.I nmayaca-
ğmı sayın yolcuların ittilama arzederiz. (3868) 3-5711 

MiJli Müdafaa Vekaleti Satmalma 
Komisyonu llanla r' 

·~---------------- ·--------------~ 
BİLİT .. 

1 - Milli müdafaa vekaleti hava müsteşarlığı satın alma komis
yonunda çalıştırılmak üzere ort~ ok~l. ~sili görmüş_ ve makinede 
süratle yazı yazabilen ve askerlıkle ılışıgı olmıyan hır erkek dak
tilo alınacaktır 

2 - Ayda 50 ile 60 lira ücret veri~ecektir. . .. 
3 - İstekliler okul şehadetnarnesı, sıhat raporu, emnıyet mu

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

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

BİLİT 
1) Beher çiftine biçilen ederi 25 lira olan 300 çift erat karyolası 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) İlk teminat parası 562 lira 50 kuruştur. . 
3) İhalesi 3/2.te~in/937 çarşamba günü saat 11 dedır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad

delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif mektupla
rını ihale gününde en geç bir saat eveJine kadar l'vl. M. V. satın alma 
komisyonuna vrmeleri. (3892) 3-5754 

BİLİT 
Gedil 'i erbas hazırlama okulundaki çürüğe çıkardan 1 ve 6 No. 

lu iki beygir sat;lacaltt'..r. 1Gönnek istiyenler mezkur okul Md. ne ve 
satm aimak istiyenler ıatış günü olan 20.10.937 çarşamba günü saat 
10 da M. M. V. satın alına Ko. na gelsinler. (3914) 3-5766 

BlLtT 
Yeni cami civarındaki levazım eşya ve teçhizat anbarmda satı

lacak olan 12 kalem eşya 21.10.937 perşembe günü saat 10 da satıla
caktır. Bu eşyayı görmek istiyenler hergün mezkur anbar Md. ne ve 
satm almak istiyenler yukarıda yazılı ıatış günü ve saatinde M. M. 
V. satın alma komisyonuna müracaat etsinler. (3915) 3-5767 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Sabnalma 1 
Komisyonu ilanları 

..... --------~---- --------------~ 
95 ADET ELEKTRİK MOTÖRÜ 

Tahmin edilen bedeli (17.000) lira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı motör askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 8.12.937 çarşamba günü saat 15 te kapalı a.zrf ile i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan (1275) lirayı havi teklif mektubla
rmı mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3817) 3-5706 

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

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

iLAN 
2.11.1937 salı günü saat 14 de açık eksiltme Ue ihale edileceği 13 

ve 15 birinci teşrin 1937 günlerinde neşredilen kok kömürü 52 ton o
lacak iken matbaada vııku bulan herhangi bir yanlışlık yüzünden 25 
ton olarak neşredilmiş olduğundan mezkur günlerde çıkan ilanlar 
hükümsüzdür. (3916) 3-5768 

İLAN 
52 TON KOK KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli (1482) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
yazılı kömür Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis
yonunca 5.11.1937 cuma günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (111) lira (15) kuruş, ve 2490 numaralı ka
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaik.le mezkilr gün veuatte komis-
yona müracaatları. {3917) 3-5769 

Tekirdağ valiliğinden: 
Mahallesi Mevkii Cinsi Bedeli Lira 

Barbaros caddesi Kasaba harici 2878 metre murabbaı ebadında 
ki saha üzerinde 73 alatı sa
biteyi havi 12 vals ve ele1':li 
100 beygir kuvvetinde maki
nayı ve iki dinamoyu muhtevi 
maa müştemilat d'lkik fabri-
kası 80000 

Emlak satış bedelinden dolayı yukarıda cins ve sair evsafı yazı
lı, Muharrem Hasbiye aid gayri menkul satılığa çıkarılmış ve 7.10. 
937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle artırmaya konmuştur. İs· 
teklilerin yüzde 7 .5 teminatlarile Tekirdağ vilayeti idare heyetine 
ve fazla izahat almak istiyenlerin de İdare heyeti kalemine müraca-
atları. (7070-3928) 3-5759 

l LAN 

1 - 15000 kilo sığır etinin ·s.10.937 eksiltmesi intaç edilemedi· 
ğinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Kapalr zarfla eksiltmesi 22. birinci teşrin 937 saat 11 dedir. 
Eksiltme Sarıkamış askeri satın alma komisyon binasında yapıla-
caktır. -- -
Tahmin edilen bedeli 25500 lira, iJk teminatı 1912. lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi komisyondan 127,5 kuruş mukabilinde alınabilir. 
Evsaf ve şartnamelerini görmek istiyenler hergün ve eksiltmeye iş
tirak edeceklerin belli saatten bir saat eveline kadar teklif mektup
larım ve ticaret odası vesikalarım vennis bulunacaklar ve haricten 
iştirak edecekler de belli saatten bir saat eveline yetişmek şartiyle 
kanuni vesaiki postaya vermis bulunacaklardır. (3756) 3-5546 

Erzakm Muhammen İlk Münakasanm Münakasanın Münakasa 
cinsi Miktarı bedeli teminat şekli tarihi saati 
Saman 107000 1070 80,25 Açık eksiltme 19./1.Tş./1937 Salı 14 
Patates 40000 2200 165 Açık eksiltme 19./l.Tş./1937 Salı 15,30 
Bulgur 108000 15120 1134 Kapalı zarf 22./l.Tş./1937 Cuma 15 

1 - Tümen birlikleri kıtaat ~ratmın ve nayvanatmın ihtiyaçları yukarıda gösterilmiştir. Hizala
rında münakasa günü, saat, tem.matı .?1uvakkatesi, muhammen bedeli gösterilmi'-'tir. Taliplerin yevmi 
mezkftrda kapalı zarfla olanlarm munakasa saatinden laakal bir saat evel mektuplarım komisyona 
vermeleri ve diğer münakasalard an da teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte vakti muayyenni
de komisyona müracaatları. 

2 - Şart?amesi parasız olara~ tadil günleri hariç hergün komisyonda görülebilir. 
3 - Eksıltmeler Catalcada tumen satın alma komisyonunda yapılacaktır. (3671) 3-5402 
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Mektebliler !.. Bütün K•t bl Halil Naci Mıhçıoğlunda 
1 8 arınız Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

16 B. Teşrin 1937 tarihinde 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası idare merkezinde yapılan 

ikramiyeli 0/ 0 S faizli 1933 lstikrazına ait 

Dokuzuncu ikramiye keşidesinde kazanan ikramiyeleri gösterir tasdikli llstedlr. 

Numaralar 

11031 
11032 
11033 
''034 
ıı .m 
11 ;36 
1 !037 
11038 
11039 
11040 
12631 
12632 
12633 
12634 
12635 
12636 
12637 
12638 
12639 
12640 
1381 ( 
13812 
13813 
13814 
13815 
13816 
13817 
13818 
13819 
13820 
19641 
19642 
19643 
19644 
19645 
19646 
19647 
19648 
19649 
19650 
49531 
49532 
49533 
49534 
49535 
49536 
49537 
49538 
49539 
49540 
5559l 
55592 
55593 
55594 
55595 
55596 
55597 
55698 
65599 
55600 

İkramiyeleı 
T. Lirası 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
128 
120 
120 
120 
120 -
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
909 
120 
120 

JOOO 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

Numaralar 

57211 
57212 
57213 
57214 
57215 
67216 
57217 
57218 
57219 
57220 
57891 
57892 
57893 
57894 
57895 
57896 
57897 
67898 
57899 
57900 
63311 
63312 
63313 
6il314 
63315 
63316 
63317 
63318 
63319 
63320 
69271 
69272 
69273 
69274 
69275 
69276 
69277 
69278 
69279 
69280 
73991 
73992 
73993 
73994 
73995 
73996 
73997 
73998 
73999 
74000 
85351 
85352 
85353 
85354 
85355 
85356 
85857 
85358 
85359 
85360 

fkramiyele~ 
T. Lirası 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
909 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

JOOOO 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

1000 
120 
120 
120 

Numaralar 

88951 
88952 
88953 
88954 
88955 
88956 
88B57 
88958 
88959 
88960 
89771 
89772 
89773 
89774 
89775 
89776 
89777 
89778 
89779 
89780 
98241 
98242 
98243 
98244 
98245 
98246 
98247 
98248 
98249 
98250 

101431 
101432 
101433 
101434 
101435 
101436 
101437 
101438 
101439 
101440 
108951 
108952 
108953 
108954 
108955 
108956 
108957 
108958 
108959 
108960 
110131 
110182 
110133 
110134 
110135 
110136 
110137 
110138 
110139 
110140 

lkramiyelei 
T. Lirası 

120 
120 
120 
120 
120 
ı20 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

Numaralar 

121421 
121422 
121423 
121424 
121425 
121426 
121427 
121428 
121429 
121430 
1398fl1 
139862 
139863 
139864 
139865 
139866 
139867 
139868 
139869 
139870 
158631 
158632 
158633 
158634 
158635 
158636 
158637 
158638 
158639 
158640 
159731 
159732 
159733 
159734 
169735 
159736 
159737 
159738 
159739 
159740 
160091 
160092 
160093 
160094 
160095 
160096 
160097 
160098 
160099 
160100 
163291 
163292 
163293 
163294 
163295 
163296 
163297 
163298 
163299 
163300 

ikramiyeler 
T. Lirası 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
ıw 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

909 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
909 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

Numaralar 

181781 
181782 
181783 
181784 
181785 
181786 
181787 
181788 
181789 
181790 
185341 
185342 
185343 
185344 
185345 
185346 
185347 
185M8 
185349 
185350 
194511 
194512 
1945l3 
194514 
194515 
194516 
194517 
194518 
194519 
194520 
l9(i56l 
196562 
196563 
196564 
196565 
196566 
196567 
196fi68 
1965()9 
196570 
197341 
197342 
197343 
197344 
197345 
197a46 
197347 
197348 
197349 
197350 
198141 
198142 
198143 
198144 
198145 
198146 
198147 
198148 
198149 
198160 

--i, 
lkra miy eler 
T. Lirası 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
1~0 
120 
120 
909 
J20 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
909 
,120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

JOOO 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

15000 
120 
120 
120 

1 - Bu istikrazın halen tedavülde bulunan A. B. ve C. Tertibi tahvillerinden kur'a çıkan numaraial'ın herbirine yukarda 
vazıh ikramiyelerin üçte biri ödenir. 

2 - İkramiyeler Türkiye Cümhuriyet Merkez Bank.ası, Merkez ve şubelerinde ve Merkez Bankasının müesses olmadığı 
yerlerde de Ttlrkiye İş Bankası şubelerinde bu tasdikli keşide listeleri üzerinden ödenecektir. 

MALiYE VEKALETi TÜRKiYE cOMHURiYET MERKEZ BANKASr 

Şurayı Devlet Reisliğindenı Diş tabibi 

M. AZİZ TUNÇ 

ı 
l 

NAS1RilAC1 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün• 
d-en çıkarır. 

Umumi deposu. İngiliz garı· 
zuk eczanesi. Her eczanede buiu· 
nur, ciddi ve müessir biı nasır 
ilacıdır. 
~~~~~~~~~~___. 

Satılık 
Ankara, Yenişehir 
ve Cebecide: 

Her çapta inşaata haııt 
arsalar ve evler 

Ankara ve Yenişehirde: 
Büyük irad getiren 
apartıman.lar .. 

Etlik otobüs yolu üzerinde 4 do• 
nüm yeriyle beraber kargir eve~ 
ven fiat 
Atatürk bulvarında Ordu evi 
karşısında arsa 
Karaoğlanda Koç Ap. No. 4 l 

Emlak komisyoncusu H;fi.Jı 
Dilman. Tel: 2181 3-S17 

Muhasebeci 
Usulü muzaafa Ruf sisternin«J 

vakıf fransızca muhabere ve 
datiloyu bilen, Demiryolları irı· 
ş.aatında, büyük smayi müesse' 
selerde çalışını§ bir muhasebeci 
iş arıyor. Taşraya gider. 

Adres: Beşiktaş, Nüzhetiye 
caddesi No. 6 İstanbul. 

3-5756 

Viyan ah 
Almanca muallimesi 

Lisan dersleri ve çocuklar i· 
çin almanca ilk mekteb dersler~ 
veriyor. Yenişehir postahanesı 
Postrestant G. S. rumuziyle ya· 
zılması. 3-560~ 

Satılık Ev 
Dışkapıda asfalt üstünde Ü~ 

odalı kargir bir ev 2700 liraya 
satılıktır. Ziraat enstittilerinde 
kimya başasistanı Ali Rızaya 
müracaat. 3-572:!_ 

BayanMagda 
MODA SALONU 

ANKARA BAYANLAR t 
TERZİ EV 

Son moda tuvalet, kostüm vo 
her nevi elbise zarif, şık ve sii· 
ratle dikilir. 

Yenişehir 
Atatürk Bulvarı No. S1 

AH Nazmi apartıman daire ıı. 
3-5449 --

1 Dr. M. Şerif Korku' 
Nümune haatahaneıi 

cerrahi tefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarını kabuJ eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ati 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

Şurayı devlet dalresine mukta.zıi (55) ton yerli kok kömtlrll aç.ık 
etiailtme euretiyle alınacaktır. Muhammen bedeli 1600 liradan iba-
Nttir. 

İhale 21.10.937 per,embe günti saat 14 de Şurayı devlet mübayaa 
Eksiltmeye girmek için yüzde onb~ heaabiyle 240 lira teminat 
İsteklilerin ve tartınameyi görmek istiyenlerin hergün öğleden 

Pazardan maada her gün has
talarım kabul ve tedavi eder. 

YENi SiNEMALAR HALK 
90nra ŞQrayı devlet mübayaa komisyonunna müracaat etmeleri ilm 
olunur. (3754) 3-5544 

Devlet Demiryollan 9 ncu işletme 
Direktörlüğünden: 

56 No. Ju banliyö katarının Yeşiköy - Küçük çekmece kısmı ile 
X. çekmeceden saat 0.30 da İstanbula kalkan 227 No. lu katar 15 bi· 
rlnci teşrin 1937 tarihinden itibaren lağvedilmişlerdir. (7023/3895) 

3-5752 

Adliye sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No: 1 3-5645 

İmtiyaz sahibi ve Başmu. I 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umum! neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Mlidilrii 
Mtlmtaz Faik FENİK 

Ulus Basrmeviı ANKARA 

BUGÜN BU GECE 

Fransız sinema aleminin yeni yıldızla· 
rından TİNO ROSSİ'nin en son eseri 

KİTARALAR ÇALARKEN 

Btiylik blr muvaffakiyetle devam ediyoı
Musiki - aşk ve ne,te filmi 

Ayrıca - Dünya haberleri ve ı kısını. 
1ık öf retici filim 

BU GECE 

Bilyük Rus ihtilalinin en muazzam 

sahnelerini canlandıran 

KRONŞTAT BAHRİYELİLERİ 

Türkçe sözlü 

Gündilz : BEY AZ KADIN TiCARETİ 


