
HER YERDE 

s 
KURUŞ 

18 inci Yıl 

No. 5829 

PAZARTESİ 
18 

Birinci Teşrin 
1937 

A D 1 M 1 Z, ANDIMIZDIR 
Tel: Başmuharrir 1063 
Yazı İşleri Müd. 1062 

Dost Y unanistanın Başvekili 

General Metaksas bugün 
A verofla Istanbula geliyor 

General Metaksaı 

Başbetke 

•• 
Universifede 

Falih Rıfkı ATAY 
Bizim ~ençliğimizde hocalar 

talebelerine numara vermekte ser
best değildi: "Ya sarayda, yahud 
devlet konağında bir arkası var
sa?,, Kitab açmaksızın idadiler
den dip)oma almış olanları hatır· 
larız. Mekteb işlerini basın dema· 
gojisi içine aldığımız bir müddet
tenberi, talebesini imtihana çeken 
Profesörlerin zihinlerinden bir 
kaygı geçse yeri vardır: ''- Ya 
gazetelerden birinde tanıdığı var
sa?,, 

Çünkü dikkat ederseniz, gaze.
teler bütün sene mekteb bahsi et
mezler; hatta imtihan günlerinde 
de sütunlarımız susar. Dönüp geç
me günleri çattığı zamandır ki ga
zete bürolarında bir öğretim buh
ranı havası uyandırıldığını görü
rüz. Üniversite üç dört bin nüfus
lu, hepsi okur yazar, hepsi yazı 
\re havadis müşterisi, bizim basın 
llemi için pek mühim bir kasaba
dır. Şüphesiz yalnız bu bakımdaon 
neşriyat yapanlar olduğu gibi, ke
sif şikayet tazyiki altında "- A
caba?,, diye kaygılanan ve halis 
hir endi~ ile hareketeden arkadaş
larımız da olur. Bu arada hekimler 
davası da bir defa daha . deşile
cektir. Garibdir ki en çok hücuma 
Uğrayan trb fakültesinde olanlar
dır: halbuki tıb fakültesinde tale
benin muvaffakiyet nisbeti yüzde 
90 olduğunu Kültür haka·nlığının 
dünkü tebliğinden öğreniyoruz. 
l>enıek ki trb fakültesinde çalışan 
)terli yabancı, hepsi muhterem 
Profesörler gerçekten muvaffak 
0lınuşlardır. 
l Meseleyi ciddi tarafından ala-

l
lln: Türkiyede kültür müessese
erini yeni baştan kuruyoruz. Bü

liin memleket mekteb açı'dır. Her 
ta.rafa ne yapı, ne de öğrebııen ye
tiıtirebiliyoruz. Bütün liselerin 
~ükemmei olduğunu söylemeğe 
~ırn cesaret edebilir? Fakat evlad 
uabalarmrn feryadları arasında, 
lttektebleriııizden hangisini kapaf ... abiJirsiniz? Hiç şüphe etmemek 
l az.ı~dır ki cumhuriyet hükümet
l~rının kültür bakanları gayet çe-

lın Şartlar içinde çalışmaktadır
a.r. 
. Üniversite ıslah edildiği vakit, 

ftmdi artık memleketinde bulunan 
ecnebi mütehassıs: u_ Fakat se-

rsonu 4. üncü .<ıayfarla) 

General Metaksas yarm 
şehrimize gelecektir 

Dost Y uııanistan Başvekili Ekselans Metaksas ve refikası bugün sa .. 
at 16 da Averof kruvazörüyle İstanbula gelecektir. Averof kruvazörü 
Marmara açıklarında iki muhribimiz tarafından karıılanaca.ktır. Zırhlı 
Dolmabahçe önünde demirliyecektir. 

Ekselans Metaksasm karşılanması, ve Türkiyede geçireceği günlere 
aid bir program ha:.nlanmıştır. Bu programı aıa,ğı yazıyoruz: 

İstanbul Vali ve belediye reisi 
ile refikası ve misafir Başvekilin 
mihmaondarlığına tayin edilen ze
vat vapurla Haydarpaşa açıkla
rında misafir Başvekili karşılıya
caklar ve gemiye çıkarak müşarü
nileyhe beyanı hoşamedi edecek
lerdir. 

Averof kruvazörü Selimiye açık

larından geçerken 21 pare top atmak 
suretiyle, şehri selamJıyacak ve bu se· 
lama Selimiye önünde bulunan selim 
bataryaları tarafından mukabele edile.. 
cektir. 

Yunan başvekili ve refikası emirle
rine tahsis edilen vapurla deniz yolla
rı rıhtımına çıkacaklar ve mezkur rıh
tımda İstanbul kumandanı, merkez ku
mandanı, deniz kumandam ve emniyet 
direktörü taraflarından istikbal edilecek 

(Sonu 4. üncü sayfada) 
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Hatay seçimi 

Cenevre heyeti 
bugün geliyor 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Hatayda 

yapılacak seçimi kontrol edecek olan 
Milletler Cemiyeti heyeti bugün Avru
pa ekspresiyle şehrimize gelmiş ve ak.. 
şamki trenle Ankaraya hareket etmiş.. 
tir. Heyetin Ankarada bir gün kalınası 
muhtemeldir. Akşam Ankaradan Toros 
ekspresiyle Hataya doğru hareket e
deceklerdir. Heyet 7 kişiden mürek
kebtir. 

General Metaksası lstanbula getiren yunan amiral gemisi Averof 

~med Zahir Han 
1 şerefine suvare 

S. M M~hmed Zahir Han 

Dost ve müttefik Afganistan Kıralı , 
S. M. Mehmed Zahir Hanın dogum yılı 
münasebetiyle, Afganistan büyük elçi
liği binasında bir suvare verilmiştir. 

Bu suvarede Başvekalet vekili B. Ce
lal Bayar, vekiller, kordiplomatik ve 
vekaletler ileri gelenleri ha.zır bulun.. 
muştur 

• ,.._.._? ... a r a r s .._, •oo -1ldl: 

ULUS 
29 ilk teşrinde 

yeni makinasında 
çıkmağa başlıyor 

iLK NÜSHALARDA 

Yakub Kadri'
U L U S nin Ulus için 

yazdığı çok gü
zel bir romanı tefrika etnıeğe 
başlıyacaktır. 
Değer1i edibimizin bu romanı hiç 
şüphesiz edebiyat aleminde çok 
canlı ve belli başlı bir hadise o-
11'rak karsılanacaktır. 

U L U S 
gene iJk 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 

U L U 5 29 ilkteşrinden 
itibaren çok he
yecanlı bir po

lis romanına ve bir tarihi tefrika
ya başlıyacaktır. 

Bn. Gökçen, hava meydanında hendisini karşılıyanlar arasında 

Bayan Gökç~n tayyare ile 
dün İzmirden geldi 

Ege manevralarında mavi tarafın hava kuvvetlerine mensub bir 
tayyare ile harekata iştirak ederek, Trakyada olduğu gibi, büyük bu 
muvaffakiyet gösteren Atatürk kızı ve Türkkuşu başöğretmeni Bn. Sa· 
biha Gökçen dün lzmirden tayyare ile şehrimize gelmiştir. 

Bn. Gökçeni Devlet hava yol
ları meydanında Prof. Bn. Afet, 
Seryaver B. Celal, Türk hava ku
rumu başkanı B. Fuad Bulca, yar
başkan B. Feridun Dirimtekin, 
Bolu saylavı, B. Cevad Abbas Gü
rer, Korgeneral Salih Omurtak ve 
Seyfi Düzgören, Türkkuşu ileri 
gelenleri, Türkkuşu üyeleri karşı
lamıştır. 

Bn. Afet, Bn. 'Gökçen'e bir buket 
vermiştir. Türkkuşu adına da başöğret
mene bir buket takdim edilmiştir. Bn. 
Gökçen, seyahatini çok rahat geçirdiği
ni söylemiştir. 

Sabahleyin İzmirden saat 11.15 de 
kalkan Bn. Gökçen, Tavşanlıda benzin 
almış ve 16.30 da Eskişehirden hareket 
ederek 17.45 de şehrimize gelmiştir. 

Sapanca 
Gölü taştı 

Demiryolu bozuldu 
trenler dün gelmedi 

Kocaeli bölgesinde son günlerde 
yağan şiddetli yağmurların husule ge... 
tirdiği seller Sapanca gölünün seviye
sini dört metre kadar yükseltmiştir. 

Sular Sapanca ile Derbend arasm_ 

da demiryolunu tahrib etmişlerdir. Bu 

(Sorıu 3. üncü sayıfada) 

Dünkü at yarışları çok 
heyecanlı oldu 

Yukarda: ismet lnönıi ve Bakanlarımız yarış sahasrnda _ Aşağıda: müşterek 
bahis gişelerinden para alan halk 

[Yazısı 5 inci sayfamızda] 
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Kı ılık ve otokrıtik 

Stoyadinoviç'in seyahati 
Yugoslavya ba~bakanı Stoyadinoviç, Avrupa politikasının çok nazik 

bir safhaya girdiği JU günlerde, Paris ve Londra'ya uğrayarak fransız 
ve İngiliz devlet adamlariyle ehemiyetli temaslar yapmıştır. Paris'de, 
fransız - yugoslav dostluk paktı tazelenmiştir. Londra'da ise, başba
kan, Eden, Chamberlain ve bizzat kıral tarafından kabul edilmiştir. 
Stoyadinoviç'in bu seyahatini, bir yılın başlangıcında, Polonyanın en 
nafiz ıahsiyetlerinden ve mareşal Piladıky'nin halefi telakki olunan 
mareşal Rydz - Smigly'nin Paris'e yapmıt olduğu seyahatle mukayese 
edebiliriz. Bu aeyahat de diğeri gibi, bir eski darğın dostu yeniden 
kazanmak gayesini güdmektedir. 

Stoyadinoviç seyahatinden avdet ettikten sonra, küçük antant'ın ge
rek Macaris~ kaqı gerek Avrupa meselelerinde olan vaziyeti çok 
daha tavazzuh etmit olacaktır. Macaristan ile bir anlatma, beklen
mektedir. Zaten Çekoslovakya ve Avusturya arasında da en iyi kom
ıuluk münasebetlerinin mevclı.sl olduğu, cümlenin malumudur. Bütt~ 

bu aksyanun b&§langıcını, ölen ihtiyar Austen Chamberlain'in Viyana
daki uzun ikamet devresine kadar irca edebiliriz. lngiltere ile Fransa
nın, orta Avrupadaki tehlikeli nüfuzları ayıklayarak, küçük antant'ı 
Macaristan ile Avusturyaya yaklaştırma kararlan o zaman verilmit 
ve ihtiyar ingiliz devlet adamı bu büyük hareketin temellerini atma
ğa memur edilmiıti. 

Gözümüzü karartan politika bulııtlarmın arkasmda, Amerika-lngil
tere - Fransa arasında gayet mühim bir ekonomik taarruz hazırlan-

maktadır. Bundan maksad cihan ticaretini yeniden tanzim esasına da
yanacak yeni bir cihan ekonomisini meydana getirmek ve bu suretle 
politik gergiiıJikleri gevşetmektir. Bu plana muarız olanlar, şimdilik 
Almanya ve ltalyadır. Büyük demokrasiler ve bunların artık devlet 
emri dinlemesini öğrenen mali merkezlere, ilk kalkınma hareketinin 

içine, Avrupada, orta Avrupayı almak istiyorlar. Bir yandan küçük an
tantın bir yandan da Macaristan ve A vusturyanın gözlerini kamaştı
ran ve her iki tarafı da karşıhkh anlaşmalara doğru sürükliyen kuvvet, 

gelen prosperity' den en önce ve en çok kendilerinin istifade ettiri
leceği vadidir. Stoyadinoviç'in seyahati, bu vaidden Yugoslavyayı 
is.tifade ettirmek meselesiyle alakadardır, Çünkü unutmamak la2ım
dır ki, Yugoslavya, alma·n kliringi ile en çok alakadar olan devletler
den biridir. Amerika - lngiltere - Fransa'run büyük mali ve ekonomik 
taarruzu ise, kendileriyle anlaşmak arzusunu gösterecek memleketleri 
suni ve zoraki istihsal ve mübadele usullerinden dövizli ve mültila
teral takaslara mesağ veren yeni ticaret, iktısad ve maliye "Cennet" i.. 
ne sokmaktır. 

Bu bahse, Roosevelt'in nutku münasebetiyle vadetmiş olduğumu2 
politika yazıları serisinde, tekrar avdet edeceğiz. 

Ziraat muallimleri 
arasında 

İzmir, (Hususi) - Burnova Ziraat 

mektebi idare ve öğretmen kadrolarında 

mühim değişiklikler yapılmıştır. 

İzmir Bumova ziraat mektebi müdü

rü B. Hilmi Onay Rize - Narenciye ve 

çay fidanlıkları müdürlüklerine, muallim 

Mehmed Ali Bursa Ziraat mektebi mu. 

allimliğine, Bursa ziraat müdürü B. Hü

seyin Avni Tunaboylu İzmir ziraat mek

tebi müdür ve muallimliğine, Bursa zi. 
raat mektebi muallimlerinden B. Ekrem 
Şükrü İğilmez ile İstanbul ziraat mekte_ 
bi muallimlerinden Nezir ve nuntaka zi
raat mütehassısı Şemsi Çelebi Burnova 
ziraat mektebi muallimliklerine ve şef
liklerine tayin edilmişlerdir. 

Karaköy meydanı genişletilecek 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Reledi

ye Karaköy meydanının geni,letilmesi

ne karar verdi. Paraya bağlı işler pl3... 

na brrakılacak, ve belediyeye aid mü.. 

esseselerden fedakarlık edilerek şimdi

lik mümkün olan işler yapılacaktır. Prost 
da işin bu suretle halline muvafakat 
etmiştir. 

Adana ile telefon muhavereleri 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Yeni a.. 
çılan Adana telefon hattıyla telefon 

muhabereleri muntazam bir ~kilde de
vam etmektedir. Şimdilik ıu saatler zar_ 
fmda konuşulabilmektedir. 9 dan 11 e; 
12 den 2.30 za; 17.30 dan 18 e kadar. 

H A V A 

Gece ısı Q derece 
Dün fe.'ırimizde hava bulutlu geç

miş, geceniın en düşük ısısı 6, gündü.. 

zün en yüksek ısıaı .ıs derece olarak kay 

dedilmiştir. Bün yurdun Kocaeli~ 

nubu prkt ve garkt Anadolu mıntaıka
ları ya~ışlı diğer mıntakalar kapalı geÇ
miştir. Yağışların kara.metreye bırak
tıkları su mikdarları Zonguldakta 78, 
Sinobta 66, K0tıtomonide 37, Adapazarm 
da 35, Ia1ahfyede 34, Buraada 22, Bur
durda zı diğer yerlerde ise 1..20 kilo
gram araamdadır. 

En düşük ısı Edirne, Konya ve Er
zurumda 4, en yüksek ısı da Diyarbe
kirde 19 derecedir. 

Burhan BELGE 

/ Sanatkar göçmenler sanatlariyle 
meşgul olacaklar 

Manisa vilayetinde iskan edilen 
bulgaristanlı göçmenlerden mühim bir 
kısmı sanatkardır. Bu sanatkarlar biL 
dikleri muhtelif sanatlarda çalıştırıla_ 
caklardır. Fakat sanatlarına mahsus alet 
leri yoktur. Bunun için kendilerine 
aletler tedarik edilecektir. 

Manisa vilayetinden İzmir ticaret 
ve sanayi odasına gelen bir mektupta 
İzmirde sivil ve askeri kasket imala· 
tına mahsus makine ve aletler mevcud 
olup olmaöığı sorulmuştur. 

Sonbaharda bahçeler 
Gök yüzünü ve toprağı yıkayan 

yağmurlardan sonra, dünkü pazar 
sabahı, sonbahar bahçelerini görmek 
için, Ankara sokaklarında gezmeli 
idiniz. Bunu yapmadınızsa hissi ha
yatınızdan güzel bir gün kaybetti
niz. 

Yakmıyan parlak güneş altında_ 

Ankara bahçeleri, dün, ne güzeldi! 
YeşWik koyu, açık, sarımtırak bii
tün tonları yapraklarda: hiç bir sa
natkarın tasavvur edemiyeceği şe

killerle pembe, mavi, beyaz, ve hele 
kırmızı - güneşi içerek doymuş duy
gusu veren çeşidli kırmızı, hani bir 
fırtınalı günün akşamı kara bulutlar 
arasından ufukta süzülüp giden gü
neşin perde perde koyulaşan kırmı
zısiyle kırmızı, - sonra, mor, hatti 
siyah renkler çiçeklerde bir hazan 
senfonisi halkediyorlardı. Sanırdı

nız ki ağaçlar ve çiçekler, birdenbi
re, işitilmemiş bir ahenk içinde, ma
saldaki cennet kuşları gibi uçuşa
cak/ardır. 

Bir hafta çalıştıktan sonra, ber
rak gökten dökülen okşayıcı, ılık, 

yum~ak güneşte ısınarak sokakları 

dolaşıp sonbahar bahçelerinde yap
rakları ve çiçekleri doya doya sey
retmedinlzse dUnkii pazarınızı, bo. 
şuna geçirdiniz. - N. B. 

Sinema ,arı 

Amerika'da Holivud'da bir sinema 
çan vardır; rivayet edildiğine göre, yüz
bin dolar mukabilinde bu vazifeyi :ize. 
rine alması Windsor dükünden istenil -
mİ§ ve dük bu teklifi reddetmiştir. 

Çann vazifeleri arasında Amerikadan 

ULUS 

lzmır - lstanbul 
hava seferleri 
İzmir, (Hususi) - Cuma ovası civa.. 

nnda yapılacak olan modern hava istas
yonu binasının inşasına yakında başla -
nacaktır. Tayyare hangarlarının inşası 

bitmiş ve hangarların üzeri kapatılmış -
tır. 

Şehrimizle İstanbul arasındaki yolcu 
ve posta tayyarelerinin muntazam sefer
lerine ikinci teşrinden itibaren başlana
caktır. 

İzmirlilerle Ödemişlile
rin alacakları tayyareler 

İzmir, 17 (Hususi muhabirimizden) 
- İzmirliler bu yıl orduya beş tayya
re daha alarak, alacakları tayyarelerin 
sayısını yirmi üçe iblağ etmektedirler. 
Ödemişliler de Beydağ ve Kiraz adın
da iki tayyare alarak tayyarelerinin sa.. 
yısını altıya çıkarmaktadırlar. 

Çekirge yolunda 

Bursa, (Hususi) - Çekirge asfalt 
yolunun iki tarafrnayaya kaldırımı yap
tırılmaktadır. Banyolarda. Kür yapma
ğa gelenler şimdiye kadar aısfaltm üs
tünden yürümiye mecbur kalmakta, bu 
yüzden birçok kazalar olmakta idi. Bu 
suretle ı;ehrin mühim bir ihtiyacı kar
şılanmış olacaktır. 

Avusturya maliye müsteşarı 
Bursa.ya geliyor 

Bursa, (Hususi) - Bursa ve civarn
dan her sene çok mikdarda tütün satın al
makta olan Avusturya türk tütün şirke
tinin çalışmalarını yerinde tetkik için A
vusturya maliye müsteşan ve reji umum 
müdürü B. Valter ve şirket umum mü -
dürü B. Doreck yalanda şehrimize gele
cektir. 

Vilayetlerin odun kömür ihtiyacı 
İzmir, (Hususi) - Kony~ Adana, 

Mersin, Antalya, Burdur, Isparta, Deniz
li, Aydın ve Muğlada odun, kömür ve ke~ 
reste ihtiyaçlarını tetkik ve teshit eden 
orman umum müdür muavini yakında 
şehrimize gelecektir. Şehrimizin odun 
ve kömür vaziyeti de tetkik ve ihtiyacı 
tesbit edliecektir. 

lzmirdeki maç 
İzmir, 17 (Hususi muhabirimizden) 

- İzmirde bugün Üçok Yamanlar ta.. 
kımiyle bir maç yapmn; ve Yamanları 
4_3 yenerek şild kupasını almıştır. 

Avrupaya gönderilen veya A vrupadan 
Arnerikaya gelen bütün filimleri sanıü. 
re etmek, Holivud ıinemacıbğının en 
yüksek mümessili olmak, hatta yıldızla. 
nn y 1 1 d 1 z sayılmasında son reyi 
vermek gibi ebemiyetli cihetler vardır. 

Mazisi olmayan adam 

Bir fransız mahkemesi hazin bir me • 
selenin halli vazifesi karıısında bulun -
maktadır .Bu mesele iıe, kısaca, ıudur: 
Büyük harbın birnci senesinde cepheden 
yaralı getiren bir trenden genç bir nefer 
iniyor. Alakadar memurlar neferden kün
yesini soruyorlar. 

- Bilmiyorum. 
- Adın ne? 
- Bilmiyorum. 
Adamcağızın mazisini tamamiyle 

unutmuı olduğu tahmin edilmekle be -
raher asker kaçağı olması ihtiınali göz 
önünde tutularak sıkıştırılıyor. Nihayet 
anlaşılıyor ki nefer, çok yakında bir 
merminin patlaması yüzünden hafızasııu 
kaybetmiıtir. Neferin resmi gazetelerle 
neşredilip kim olduğu öğrenilmek iste • 
Dilince tam yirmi üç aile gence sahih çı
kıyor. Bu ailelerin biribirine karşı 
m ü 1 k i y e t davası açmaları lazrm ge· 
liyor. Ve davacılar iddialarından feragat 
ede ede geri üç aile kalıyor. 

Şimdi mahkeme, mazisini unutan ada
mı, bu üç aileden birine mal edecektir. 

Sınıllannda kalan talebe 

Kültür bakanlığının üniversite hak· 
kında dün neırolunan tebliğini bilhassa 
çocuk babalan okumalıdır. "En çok mu. 
vaffak olan tıb fakültesinde sınıf geçme 
nisbeti % 90 ve en az muvaffak olan hu· 
kuk ve iktısad fakültelerinde % 58 ve 54 
dür!' Çünkü tıb fakültesinin her dersin-

1P.- 1 n_1937-= -== 

Teşviki sanayi kanunundan 
istifade edecek müesseseler 

Hangi fabrikalar ne türiü 
muafıgelten istifade edebilecek? 
nükümet, memleketimizde kurulacak fabrikaların teşviki sanayi ka

mrnu hükümlerine göre istifade edeckleri muafiyetleri, tatbikatta bir 
kolaylık olmak üzere, toplu bir halde tesbit etmiştir. En az on beygirlik 
bir muharrik kuvvetle işliyen ve imalatında bir sene içinde en az 1500 
gündelik mikdarmda işçi çalıştıran ve birinci sınıf addedilen sınai mü
esseseler şu kolaylıklardan ve muafiyetlerden istifade edeceklerdir. 

- Müessesenin kurulması için be-
İzmir belediye reisinin lediye hududlan dışrndaki devlet 

arazisi tefviz edilebilecek. arazi 
Avrupada tetkikleri şahıslara aid ise istimlak t>luna

caktır. 
İzmir (Hususi) - Avrupada tet

kik seyahatinde bulunan İzmir beledi

ye reisi Dr. Behçet Uz, bu ayın nihayeti 

ne doğru İzmire dönecektir. Doktor 

Uz ; Roma, Venedik, Milfuıo, Cenova 

Nis, Marsilya, Grenovil, Cenevre, Lo

zan, Bale, Fr.ankfurt, Vi&baden, Bon 
Düsseldrof, Duisburg yehirlerini do
laşmılji, Essene geçmiştir. 

Dr. Uz İtalyada ve diğer şehirler

deki tetkikleri etrafında belediyeye bir 

mektub göndermiş ve seyahatin çok is_ 
tifadeli geçmekte olduğunu bildirmiş-
tir, 

Dr. Uz, Romada zayıf bünyeli ço
cuklar mektebini ve dünyanın en mo· 
dern hastahanelerinden biri olan Roma 
çocuk hastahanesini gezmiş ve İzmir. 
de yapılması kararlaştırılan çocuk 
hastahanesi için buranın planlarından 
istifade edilebilmesini temin eylemiış
tir. 

Büyük kapısında "Şarap, neşe ve 
sıhhatin senbolüdür,, ibaresi bulunan 
ve her çeşit üzilın, şarap teşhir edilen 
üzüm sergisini de gezmiştir. 

Venedikte bilhassa garaj, santral e

tüd edilmiştir. İçinde yeni otomobil 

meşherleri, yedek parçalar mağazaları, 

enformasyon büroları, şoförler ve müş
terileı l için bir yer, lokanta ve gazino 
salonları, banka şübeleri posta - telgraf 
telefon köşkleri, bagaj dairel~ri, tica_ 
ret ve komisyon evleri bulunan bu ga
raj santralının da planı alınmıştır. 

Tabii vaziyeti itibariyle İzmire çok 
benziyen Cenovada da büyük balıkhali 
tetkik edilmiştir. 

de bulunmak bit anane, ve çünkü hukuk · 
ve ikbsad fakülteleri müdavimlerinin dı
ıarda it sahibi ohnaları bir bqka ana
nedir. 

"Hukuktan iktısada geçip hukukta 
da bir sene daha sınıfta kalan ve arka -
daşlannı üniversite aleyhinde müşterek 
harekete teıvik eden Üç talebe .• " 

Gürültünün nereden çıkbğım timdi 
anladınız mı? 

KarıfJJlazlık komitesinde 

Artık çok ıneıhur olan k o m i t e 

evvelki gün bir toplantı yapb, yarm bir 

daha yapacakbr. ilk toplanh politika 
nıahfilleonde iyice bir teısir yapmııtır. 
Y annki toplantı acaba bu iyi teısiri izale 
etmiyecek mi? Fakat komite bir daha, 
bir daha ve bir daha toplanabilir. Ve iyi 
tesirleri kötü tesirler, kötü tesirleri iyi 
tesirler takib edebilir. Günler gibi: Yai
mur, sonra günq, gene yağmur, gene 
güneı ... Fakat ya kar yağmaya baılayı. 
verirse! •• 

Ağaçla evlenen kızlar 

Eski memleketlerde garib ananeler 

vardır; İ§te bunlardan biri= Hindistan'da 
her sene 70.000 kadar genç kız ağaçla 
evlenmektedir. Yanht yazmıyoruz: aiaç· 
la evlenmektedir. izah edelim: bir aile
nin kızlanndan küçüğü büyiiğüııden ev· 
vel koca bulursa evlenemez; halbuki bu 
haksızlıklann en büyüğüdür. Küçüğün 
bulduğu ada·mla evlenebilmesi için bü -
yüğün daha önce evlenmesi lazımdır. Bu 
takdirde büyük bir ağaçla evlenir, küçük 
onu takib eder. Ve ağaçla evlenmek 
ikinci düğünden sonra babl sayılır, bü
yük loz da kısmeti çıkınca • bu sefer bir 
erkekle - evlenir. 

Buna bizde Hllei Şeriye derlerdi. 

Sınai müesseseler ve mü~tcmilatı te

sis ve inşası için iktıza eden arazi bele. 

d.iyeye ve devlete aid olursa satılacaktır. 

Bu kategoriye giren müesseaehr bina, 

arazi ve kazanç vergileriyle bu •ergile • 
rin hususi idarelere ve belediyelere aid 
munzam kesirlerinden muaf oJacaklar
dır. Belediyeye aid ruhsatiye resimleri bu 
müesseselerden almmıyacak ye müesse
selerde vücude getirecekleri §iriretlerin 
hisse sened.leri ve tahvilleri damta res
minden muaf tutulacaktır. llüıatemilit 
ve tesisat için bu müesseselere lüzwn
lu olan ve yurd içinde bulWlllllJ'llll inp• 
at malzemesi, imalatın zarflarına liznn 
olan iptidai maddeler, her türlü makine 
ve bunların yedek parçalan rümriik ve 
buna ek re,l'imlerden muaf olacalrtır. Bu 
müesseselerin İn§aat malzemeai vapur 
ve ~imendiiferlerde yüzde otw tenzilat
la naklolunacakor. 

Muharrik kuvvet mikdan oa bey -

girden az olup da imalatında çalıştırdı

ğı işçi gündelikleri mikdan en az 1500 
olan veya bu mikdar 1500 den az olup 
da muharrik kuvveti 10 beyğir olan ve
yahud imalatta çalıştırdığı işçiler sayısı 
günde onu geçip de muharrik kuvveti bu
lunmıyan müesseseler ikinci sınıf addo
lunmaktadır .Bu sınıfa dahil olup da ima· 
!atının nevi itibariyle iktısadi faydaları 
kabul edilmiş olan birinci sınıf müesse
selerin muafiyetlerinden istifade edecek
ler ve ayrıca lüzumu olan her nevi ma· 
kine ve alat ile bunların yedek ve tec -
did parçaları gümrük resminden de is· 
tifade edecektir. 

Muharrik kuvveti on beyğirden az 

olup imalatında senevi çalıştırdığı işçi 

gündelikleri 7 50 yi geçen müesseseler 

üçüncü sınıf addolunmaktadır. Bu mües
seseler yedek ve tecdid parçalan hariç 
olmak üzere lüzumu olan her nevi ma -
kine ve aletleri gümrük resminden mıt· 
af olacaktır. Bu gibi müesseselere ltizu
mu olan tuz, ispirto, patlayıcı maddeler 
satış fiatlarından da tenzilat yapılacak
tır. 

Tezgah veya elle her nevi dokumacı

lık, halıcılık, trikotaj, urgancılık, dante

lacıhk ve bunun gibi işler yapan işçileri 

bir bina içinde toplu bir halde çalıştıran 

müesseseler dördüncü smrf addolunmak
tadrrlar. Bu müesseseler kazanç vergi
sinden, gümrük ree;mi hariç olmak üze -
re müessesenin imalft.tına ve muamelatın 
zarflarına 18.ztm olan iptidai maddelerle 
yedek ve tecdid parçalan resminden mu· 
af olacaklardır. Bu müesseselerde çalı
şan veya bunların mevzuu olan işleri ya· 
pan işçiler de ayrıca kazanç vergisinden 
muaf olacaklardır. 

l __ a_A_o_v_o _I 
öGLE NEŞRİYATI 

12.30-12.50 Muhtelif plak nefl'iyatr, 
12.50-13.15 Plak: türk musikisi ve halk 
§arkıları, 13.15-13.30 Dahili ve barkt 

haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI 

18.30-18.45 Muhtelif pU\k neşriıyatı, 

18.45-19.00 İngilizce ders (Azime İpek) 

19.00-19.30 Türk musikisi ve halk şar. 

kılan (Makbule ve arkadaşları), 19.30. 

19.45 Saat ayarı ve arabça neşriyat, 

19.45-20.15 Türk musikisi ve halk ~ 

kılan (M. Karındaş ve arkada~lan).. 

20.15..20.30 Spor konuşması (Nizamet
tin Kırşan), 20.30..21.00 PlWa dans 
musikisi, 21.00..21.15 Ajans haberleri, 
21.15-21.55 Stüdyo salon orkestrası, 

21.55-22.00 Yarınki program ve itıtik

lal marşı. 
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Sapanca 1 

Gölü taştı 
( Başı 1. inci sayfada ) 

yüzden tren seferleri de intizamıru 

kaybetmiştir. Suların çekilmesini ve 
bozulan imla1arın tekrar doldurulması
nı beklemek üzere dün yoku treni tz.. 
rnitte, Ekspres de Haydarpafada kal
mıştır. 

Yolcu treni bugün saat 7 .30 da. eks
pres de saat 10 u beş geçe Ankaraya 
gelecektir. 

lzmirde fırtınalar 

İzmir 17 (Hususi mu1ıabirimizdon) 
İzmirde şiddetli kış fırtınaları başla. 
mıştır. Yağmur yağmakıtadır. Ege de.. 
nizinde de müthiş bir fırtına vardır. 

Vapurların seferleri zorlaşmıştır. Yel. 
kenliler sahillere iltica etmektedirler. 

Ak•arayda faydalı yağmurlar 

Aksaray, 17 (A.A.) - Dört beş 

güudenberi yağan yağmurlardan sonra 
hava kışı andırır surette serinlemiştir. 

Yağmur, sonbahar ekimi için köy. 
Jüyü sevindirmiştir. Orta Anadolunun 
buğday ambarı sayılan Aksarayın bu 
yılki buğday mahsulü geçen yıla naza
ran az olmuştur. Fiatlar geçen yda na. 
zaran daha müsaittir. Kırk elli kam.. 
yon her gün en yakın istasyon olan 
Ereğliye mahsul taşımaktadır. 

Erzincan'da kar yağdı 

Erzincan, 17 (A.A.) - Birkaç gUn.. 
lük fasılalı yağmurlardan sonra civar
daki yüksek dağlara kar yağdı. Hava 
soğudu. 

Karadenizde lırhna devam ediyor 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Karade
nizde fırtına ve gemi seferlerinde inti
zamsızlık devam ediyor. Beklenen ge
miler gelmediler. Limanlara uğrayan 

muhtelif gemiler buralarda tahmil -
tahliye yapamamışlardır. Bartma gide
cek olan Mersin vapuru Boğazdan çık
mağa teşebbüs etti ise de geri dönerek 
Beykoz önünde demirledi. Bir iki vıa.. 

pur daha boğazdan 10 mil açıldıktan 
SQnra geri geldiler. Mudanya önünde 
karaya oturan Türkan vapurunun kur_ 
tarıJd ığına dair liman reisliğine haber 
geldi. 

Romanya, krralınrn 
yrldönümünü kutluyor 
Bükreş, 17 (A.A.) - Bütün mem

leket, kıral Karol'un doğumunun 44 ün
cü yıldönümünü kutlamıştır. 

Bütün gazeteler, kıral Karol'u teb.. 
cil etmekte ve milletin dileklerini ha
raretli tabirlerle ifade etmektedirle:-. 

leh basınının yazdıkları 
Varşova, 17 (A.A.) - Romanya kt

r~lınm doğumunun yıldönümü dolayı

siyle bütün Polonya basını dost ve müt
tefik devletin reisi hakkında senakar 
makaleler yazmaktadır. 

Akdeniz fransız filosu 
manevralara çıkıyor 
Toulon, 17 (A.A.) - Akdeniz fran· 

sız filosu 19 ilkteşrinden 29 ilkte~rine 
kadar Provans kıyxlarmda manevralar 
yapacaktır. Bu manevralara 7 kruva
zör, 7 torpito muhribi, 2 torpito ve bi
rinci filotillanın denizaltı gemileri iş
tirak edecektir. 

Manevraları amiral Döku idare ede. 
cektir. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Londra - Sönday Referri gazete

sine göre, Dük dö Vindsor ayın yedisin

de tayyare ile İngilterenin cenubu gar
bisinde bir yere inip Valide kıraliçenin 
ziyaretini kabul ettikten sonra tekrar 
Avrupa'ya dönmüştür. 

X V arşova - Lodz şehrindeki muh
telif fabrikalarda çalışan on iki bin işçi 
grev ilıln etmiştir. 

X Paris - Fransa'nın Brüksel bti

yü.k elçisi B. Laroş tekal.id edilmiştir. 

Yerine B. Barjlhon tayin olunacaktır. 
X Pariı - Fransa ile Estonya ara· 

amda yeni bir ticaret anlaşması imzalan
mıştır. 

X Varıova - Dantzig'te katolik a· 
leyhtarlığı artmaktadır. Polis kiliselerde 
ve papaslarm evlerinde arel§tırmalar yap
nuştır. 

ULUS 

· c · ı ş · H ·AB E R.J ... E .R .. 
Çinliler şimal cebhesinde 
ağır basmağa başladılar 

40.000 Japon askeri kuşatıldı 

9 devlet 
konferansı ayın 
30nda toplanıyor 

Londra, 17 (Hususi) - Brükselden 
bildiriliyor: Dokuz devlet konferansı
nın ilk toplantı tarihi olarak 30 ilkteş.. 
rin tarihi seçilmiş ve muahedede imza_ 
sı bulunan devletlere davetnameler 
gönderilmiştir. Almanya ve Sovyetler 
Birliğinin de çağrılması düşünülmek.. 
tedir. Hilkümet mahfilleri Almanya ve 
Japonyanm kabulleri hususunda nik
bindirler. Çin hüküıneti daveti ka.. 
bul ettiğini bildirmiştir. Amerika hiL 
kümeti konferansa cenub Amerikasz 
devletlerinin de girmesini arzu etınek.. 
tedir. Vaktin dar olmasına rağmen bu 
devletlerin konferansta bulunmalarına 
izin verilmesinin mümkün olabileceği 

söylenmektedir. 

Bir barikad arkasında ateşe hazırlanmış Çin askeri 

Şanghay, 17 (A.A.) - İyi bir kaynaktan gelen Çin haberleri, Hopei
de şarkta ve Şansi'nin garbında kain cebhelerde Çin kıtaatı vaziyetle-
rini ıslah etmişlerdir. Çin kıtaları, bilhassa komünist ordunun anası

nndan müteşekkil olan sekizinci ordu, büyük bir faaliyet göstermekte 
ve muhtelif noktalardan bir s~ra taarruzlar icra etmek suretile japon
larrn ileri hareketlerini tevkif eder gibi görünmektedirler. 

Japonya konleran•ta bulanmıyacak 
Tokyodan bildiriliyor: Asahi gaze

tesinenazaran Japonya, Brüksel konfe_ 
ransma iştirakten birkaç sebebten do
layı imtina edecektir: 

1 - Japonya, Çindeki hareket ve 
faaliyetini bir meşru müdafaa tedbiri 
addetmektedir. 

2 - Çünkü Japonya, prensip itiba
riyle, siyı•t mahiyetteki müzakerelerde.. 
Milletler Cemiyeti ile teşriki mesaiden 
istinkaf etmiştir. 

3 - Japon hükümeti, üçüncil dev
letlerin müdahalesini daima reddetmt}.. 
tir. Çin meselesi, adalet ve nısfet da
iresinde ancak Çin ile Japonya arasın
da yapılacak müzakerelerle halledile
bilir. 

4 - Japon hükümeti, böyle bir kon_ 
feranstan hiç bir fayda beklenilemiye
ceği mütaleasrndadır, 

Japonya, esasen devletlerle milna. 
sebet halindedir. Büyük Britanya ile 
Amerikanın Uzak şark meselesini bit 
takan menafi elde edecek surette halle 
uğraşmaktadırlar. Halbuki ortada Çin 
ile Japonya arasında mevcud bir niza.. 
dan başka bir şey de yoktur. 

......... scco ................. 

Karışmazlık komitesinde 

Fransız teklifi 
Alakadarlara 
Bildirilecek 

Ca·ntral Neva ajansı, Şansinin 
§arkında mühim harekat icra edil
mekte olduğunu, Hopei hududun
da Miangto - Kuan mıntakaıında 
dün bir muharebe başlamıı bulun
duğunu haber vermektedir. 

Sekizinci ordu kıtaatınm Hopeinin 
şimali garbisinde kain Tsitehinkouan'ı 
zaptetmi' ve japonları şarka doğru tar
deyleıni' olduğu haber verilmektedir. 

Takoungpaoydan bildirildiğine göre 
japon krtaatı, Şansinin şimalindeki ceb
helerini takviye etmek için Pekin -
Hankeu demiryolunu terketmi,lerdir. 

Çinliler 40.000 japon a.kerini 
ku§altılar 

Nankin, 17 (A.A.) - Royter muha
biri bildiriyor: Çin kaynaklarından alı
nan haberlere göre, kırk bin japon, Tai
yuanfunun doksan kilometre şimalinde 
Yuanping civarında tamamiyle çevril
miştir. 

Japon tayyarelerinden atıhp Çin 
hatlarına düşen kağıtlarda: ''Her ne ba
hasına olursa olsun dayanınız, yarın 
imdad geliyor.,. cümleleri yazılıdır. 

Mahvolmamak için büyük bir şid
detle harbeden japon kıtaları, tayyare 
ve topçu kuvvetlerinin iyi müzahareti 
ile Çin cenahlannrn kuvvetli bir ileri 
hareketi netice3indc çevrilmiş bulun· 
maktadır. 

Şanıi eyaletinde Çin ileri hareketi 
Nankin, 17 (A.A) - Royter muha.. 

Londra, 17 (A.A.) - Dış Bakanlığı 
biri bildiriyor: Çin kıtaları, Şansinin 

karışmazlık komitesi celsesine müteal. 
şimalinde ilerlemekte devam ediyorlar. 

lik olarak neşretmiş olduğu bir tebliğ_ 
de komitenin fransız tekliflerinin aza Çin sağ cenah kuvvetlerinden bir 
tarafından hükümetlerine tevdi edilme_ kol, Şansi - Hopei sınırından hareket 

ile Taiyuan ve Pinghsingvang'ı almış 
sine karar vermiş olduğunu bildirmek_ 

ve japonları cephe gerisinden sarsan 
tedir. Toplantı esnasında diğer delege_ ' Çin kızıl ordusu ile irtibatı temin ey
ler tarafından yapılacak teklifler hak_ 

d. !emiştir. 
kında da aynı suretle hareket e ılecek_ 

Çin sol cenahı krtaları da, Yenmentir. 
kvari geçidinin garbında Taliutien ve 

Komite toplantısı etrafında akisler 1 d Ningvu'yu geri almış ar ır. 
Paris, 17 ( A.A.) - Fransız gazete_ Diğer taraftan Tiyençin - Pukeu 

leri, karışmazlık komitesinin yaptığı p 
cephesinde ise, çinliler, ingyuan'ı tah. 

toplantı etrafında mütalealar yürüt-
Jiye ettiklerini kabul eylemektedir. 

mektedirler. 
Gazeteler, B. Korben tarafından biL Japon kıtalarının harekiitı ,, 

dirilen fransız tekliflerinin mutedil ol- Tokyo, 17 (A.A.) - Şimali Çinde-
duğu noktayı yazmakta müttefiktirler. ki japon garnizonu, japonların üç gün 
Ekselsiyor, dünkü görüşmelerin, vazL devam eden şiddetli muhare.belerden 
yetin sakinleşmesi bakımından ihmal sonra, Paotau'yu işgal etmiş oldukları-
edilmez amiller arzetmekte olduğunu nı bildirmektedir. 
yazıyor. Bu mevki, Pekin - Suiyouan demir-

Figaro gazetesi, bu sefer de göriif- yolunun son istasyonu olup Kyeshui. 
meleri akim bırakacak olanların pek a.. nin 200 kilometre garbmdadır. 
ğır mesuliyetler altma gireceklerini 
söyliyorlar. 

Eko dö Pari gazetesi Fon Rihben.. 
trop'u tehdid yapmzı olmakla, Populer 
de B. Grandi'yi manevrıa. çevirmekle 
itham etmektedir. 

Japonların zehirli gaz ifi hakkında 
tekzibleri 

Toklo, 17 (A.A.) - tebliğı 

Umumt orkl.nı harbiye, bir çln men 
bamdan ecnebi memleketlerde ne9rolu-

nan ve japon ordusunun zehirli gaz kul 
!anmakta olduğuna dair olan haberleri 
kati surette tekzib etmektedir. 

Japonya aleyhin-deki itham, hak
ikatr örtmen için evvelce düşünülmifş 
bir maksadla yapılmıştır. Japon ordU
su, bugün çin kıtalarımn zehirli gaz 
kullanmakta olduklarına dair delillere 
malik bulunmaktadır. 

Filvaki Changhay cephesinde çinli
lerin 95 milimetrelik havan toplan 
16 ilkteşrinde Liuhangchan şimalinde 

kain Tauingchia mevkiine memnu gaz_ 
]ar ihtiva eden obüsler atmışlardır. 

Pekin • Hunkeu şimali çinde Pekin 
Hankeu demiryolu üzerinde japon or_ 
dusu, 16 ilkteşrinde saat 15 te Skunte 
"Chounte - Fou,,yu işgal etmiş olup çin 
kıta.atını takib etmek suretiyle ileri ha_ 
reketine devam etmektedir. 

Haydudlar bir Fransız mektebine 
tecavüz ettiler 

Pekin, 17 (A.A.) - Çinli haydud
lar Pekin yakininde kain Laküvet mar
ist papaz mektebine taaarruz teşebbü
sünde bulunmuşlardır. Halihazırda bu 
mektebde hiçbir avrupalı yoktur. 

Haydudlar, ufak bir çarpışmadan 
sonra çin polisleri tarafından püskür. 
tülmüşlerdir. 

Çin haydudlarının son rehineleri o

lan biri fransız, diğeri ispanyol ve Ü

çüncüsü alman olan üç marist serbest 

bırakılmışlardır. Bunlar, sıhatte olduk

ları halde maristlerin Pekin civarın
daki Chalat ikametgahına gelmişler

dir. 

Hopeide bir komite kurulacak 

Pekin, 17 (A.A.) - Bir Çin kayna
ğından bildirildiğine göre, Hopei'de ida
ri bir komite kurulması için japonlarla 
çinliler arasında görüşmelere devam edil
mektedir. 

Bu komite hakiki muvakkat bir hü -
kümet rolü oynayacaktır. 

Komitede mülki işler için dört şube 
bulunacaktır. 

Çin'e ithal olunan silahlar meselui 

Şanghay, 17 (A.A.) - Havas ajan
sının bir muhabiri tarafından Japonya
mn Çin'e ithal edilmekte olan silahlar 
meselesindeki hattı hareketin değişip 

değişmemiş olduğu suretinde sorulan bir 
suale cevab veren japon sefareti namına 
söz söylemeğe salahiyettar bir zat, şöy
le demiştir: 

"- Japonya'mn hattı hareketi kati -

yen değişmemiştir. Ecnebi gemileri, ha

muleleri her ne olursa olsun, tevkif edil
miyecelctir. Yalnız japonlar, ithal edil -

Filist;nde sistemli 
bir tedhiş 

hareketi başladı 
Kudüs, 17 (A.A.) - Bu gece Filis

tin topraklarında tedhiş hareketi siste
matik bir surette başlamıştır. Kudüs ci
varında Emek' de ve Safed'in yahudi ma
hallelerinde kargaşalıklar vukua gelmiı 
olduğu haber verilmektedir. 

Safed'de hükümet, üç gün müddet
le geceleyin ışıkların söndürülmesini ve 
halkın sokağa çıkmamalarını tahtı kara· 
ra almıştır. 

Bundan başka tayyare meydanında 

çıkmış olan yangın dolayısiyle şehir, bin 
lira para cezasına mahkum edilmiştir. 

Yafa'da birçok arab ricalinin tevkifi
ne tevessül edilmiştir. 

Sürgüne gidenlerin dönmeleri için 
Kudüs, 17 (A.A.) - Reuter muha

biri bildiriyor: Fil is tinin etrafındaki 

devletlerin arap zımamdarları, ingiliz 
hüktimetine ve F ilistin makamlarına bir 
muhtıra göndererek sürgüne gönderilmijı 
arab liderlerinin dönmesi için tavassut 
teklifinde bulunmuşlardır. Arap zmı.aoı 
darları, öğrenildiğine göre, yeni tahkik 
komisyonu yakında Filistine gelece
ğinden sürülenlerin Filistinde bulun.. 
malarmm elzem olduğunu tebarüz et• 
tirmişlerdir. 

Filistinin muhtelif noktalarında in.. 
gilizlere ve yahudilere münferit hücum 
lar devam eylemektedir. Maamafih. va
ziyetin mühim surette iyleş.mi9 buluıı... 

duğu telakki edilebilir. 

Macaristan ve 
küçük antant 

B. Stoyadinoviç'in bir 
macar gazetesine 

beyanatı 
Budapeşte, 17 (A.A.) - başhaU. 

B. Stayadinoviç, "Az~st., gazetcsioia 
Londra muhabirine aşağıdalci beyanat. 
ta bulunmuştur: 

"- Belgrada döner dönmes, ~ 

antant ile Macaristan araaı:nda bir ma. 
taşma için iki misli bir enerji ile gat.. 

şacağım. Bu anlaşma, dış politlbnlJ& 

en müh..im hedeflerinden biridir. Mac&. 

ristan ile küçük antant arasında bir ım.. 

laşmanm çabuk bir surette elde edilece.. 

ğine emin bulunmaktıayrm.,, 

F ransı:z - yugoalav ticaret maka
vele•i imzalanmamıı 

Paris, 17 (A.A.) - Dün iyi malQ.. 

mat almakta olan mahfillerde B. Swya. 

dinoviç, B. Delbos ve B. Sapsalm bir 
fransız • yugosl'!v ticaret anlaşması im.. 
za etmiş olduklarına dair dönen habeır 
hilifma olarak şimdi öğrenildiğine göre 
bazr mali teferrüat askıda bulunduğun 
dan bu mukavele henüz imzalanmamq.. 
tır. 

Pren• Arsen'i ziyaret 
Paris, 17 (A.A.) - Yugoslavya haf 

bakanı B. Stoyadinoviç ve Yugoslav
yanm Paris elçisi dün naib Prens Po.. 
lun biraderi prens Arsen Karageorgevif 
tarafından kabul edilmişlerdir 

miş silahları Çin arazisinde tahrib etme. 
ğe çalışacaklardır. 

Lnodracla Çin lehinde bir miting 
Londra, 17 (A.A.) - Royter bildlrl

yor: Bugün Londra'da Strafalger - Squ
are'da on binlerce kişinin iştirakiyle Loa
dra işçi partisi ve sendika konaeyinlıı 
tertib ettiği bir miting esnasında Çinin 
maru zkaldrğr tecavüzün barbarhfım 

tebarüz ettirmiştir. 
Mitingde kabul edilen karar amred, 

ingiliz hUkümetinden, J aponyaya harb 
levazımı satılmasının ve para vodlme • 
sinin menedilmesini ve japon tecavildl
ne bir nihayet vermek için ekonomik ft 
finansal bir tesir icrası maksadlyle mil -
letler cemiyetinin diğer azaları ve ~ 
rika birleşik devletleri ile işbirliği yapıl

masını taleb etmektedir. Karar sureti. 
aynı zamanda, ingiliz hükümetlnden çUL.. 
Jilere ilaç gönderilmesini istemekte ve 
ingiliz milletini de, japon barbarhfma 
karşı nefretini göstermek üzere japcna 
mallarını boykota davet eylemektedir. 

Bu karar suretinin kabulünden aoıt • 
ra, toplantı sükun içinde dağılnnJtır. 
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General Metaksas bugün 
Averof la Istanbula geliyor 

(Blfl 1. laci sayfada) 1 auat olarak yunan elçiliğinde yiyecek. Cumhuriyet abidesine merasimle bir 
Jer ve bir ihtiram lutuı tarafından se- tir. Öğleden ıonra bafvekil ebelina Me çelenk koyacaktır. 
Jtmlanacaklardır. Bu aellm resminin takaaaı ... t 15,30 da BiiyUk M. M. re.. Saat 13,15 de Beyoğlunda Tokatll-
hini if aıında ihtiram kıtaama refakat ı.ini ziyaret edecek " bu siy ar et uat yan otel inde latan bul vali ve belediye 
eden bando~ milU marfiyle iatik- 16 iade edilecektir reisi ile refikası tarafmdan misafir bq-
W maI'fllU çalacaktır. lleruimi miitea- Aqam uat 20,30 da bafvekil vekili vekil ile Madam Metaln.aa ,erefine bir 
kıp misafir bapckil ve refibaı emir- refikası tarafından Ankara pa1aa otelin öğle siyafeti verilecektir. Öileden ton-

lerine tahaia edilen otomibillere bine· de misafir bafvekll ile madam lletabu ra ebelinl Jletabas yunan tebauı 
rek Perapa!M oteline sidecekler ve zat tercfine bir akfllD yemeği vıerilecek ve nı kabul edecektir. 
luma. tabaia olunan daireleri iflal ede- bu yemeli aut 22.30 da Mfbyacak olan lliaafir bqvekil akpm remelini 
celderdir. llitafir bqvekil ve refibaı bir lrabul remıi takib edecektir. huaual aurette yiyecektir. Yanm bqYe. 
uat 18,45 de Perapalaa otelinden hare- kili tqrinievvelin 23 Onctı cumarteai 
ket ederek deni.ı yolları rıhtımına gi.. 20 t.frİnİ .,.ı 1937 sarfCllllH Siİni gU.ntı aabahı t.tanbuldan Yunaniatana 
decekler ve rıhtımdan emirlerine tabaia Oileden evvel miaafir bapekil ve mfitneccibıen hareket buyuracaklardır. 
edilen vapura binerek Haydarpqa rıh- refikası tcbrin m6e ..... lerini geıecek- Miaafirler deniz yollan nbtımm-
tımına çıkacaklardır. Bapekil ve re- lerdir. Saat 13,,30 da hariciye vekili ta- dan, muvaaalatlarında oldufu gibi, va-
fibıı Haydarpa93 rıhtımında inan- rafmdan Ekeellna lletabu ve refi· purla Averof kruvuörtıne gidecekler. 
bul vali ve belediye reisi ve refikası, İL kuı ,erefine baridye köfkünde bir öğ. dir. Mezk<lr rıhtımda yapılacak tef)'I 
tanbul kumandanı, Merkez kumandanı le yemeği verilecektir. Öğleden sonra merasimi iatikbal merasiminin aynı o-
ve emniyet direktörü tarafından kail•· misafir bafvekil ve refibaı ,ehrin gö- lacaktır. İstanbul vali ve belediye re-
lanacaktır. ve istasyon dahilinde bir ih. rülmeğe değer yerlerini gezeceklerdir. iai ile refikası misafir bapekil ile re. 
tiram kttası tarafından sellmlanacak- Saat 20,30 da bqvekll ebelina Mektak-
lardır. Bu sellm resminin yapıldığı sı- su ile refikuı tcrefine yunan sefiri 
rada muzika yunan millt marşiyle istik- Bay Refael ve refikası tarafmdan An.. 
111 marıuni çalacaktır. Misafir ba'veki- kara palas otelinde bir akpm ziyafeti 
1i hamil olıan hususf tren saat 19,30 da verilecek vıe bu ziyafeti aaat 22,30 da 
Haıvı'iıarnaşa istasyonundan hareket e- baflıyan bir kabul rellDi takib edecek-
~~~L tİL 
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Husuıi tren saat 10,05 de Ankara. 

istasyonuna muvasalat edecektir. BAf

vekıl Ekselans ve refikası istasyonda 

başvekıl vekıli Celil Bayar ve refika
sı, Harıc ye vekili Dr. Tevfik Rüştü 
Ara , Harıcıye vekaleti siyasi miısteşarı 
Num n Menemencioglu, başvekalet müs 
te arı Kemal Ged leç, Ankara vali ve 
belediye reisi Nevzat Tandogan, An
kara rnızon kumandanı general Mus
tafa Gökçe, protokol 'efi Şevket Fuat 
Keç ci. b rinci daire reisi Cevat Açıka. 
lrn, Ank ra Merkez kumandanı Albay 
Ali Demir ve Emniyet direktörü Sadri 
Aka ile yunan sefareti erkanı tarafın. 
dan isti bal edilecı.klerdir. Misafir baf
•ekil istasyonda bir ihtiram kıt1111 ta
rafrn~an sellmlanııcak ve Jntaya refa. 
kat eden bando bu merasim eınasmda 
yunan milli mar,iyle iatildll mar' ' ça
lacaktır. Misafir bqvekil, refikaaı ve 
maiyet" erkim otomobillere binerek An 
k:ıar m•laK ott-Hne .,.i~ecelder ve otelede 
em"rlt-r"n t=thsi .. edilen dairelere yerle. 
ıece1'-lerdir. 

Saat 11 de misafir başvekil ve mai. 

yeti erlrinı riyaseti cumhur k8fkilne 

giderek defteri mahsusu imza edecek. 

lerdir. Ekıelins Metabas saat 11.20 de 
;vanan sefiri ile birlikte hariciye vekili 
ni, 11,40 da ıenelkurmay batkanı mare
ph ve saat 12 de bafvekil vekilini .1i. 
yuet edecektir. 

H riciye vekili saat 12,30 da, mare

pl saat 12,50 de ve bapekil .ekili saat 
13,10 da ziyareti iade edeceklerdir. 

Bayan Metaksc.s saat 11 de Bayan 
Celil Bayarı ve saat 11,30 da Bayan Fev 
si Çakm&tı ziy ret edecektir. İfbU zi. 
yaretler Bayan Celil Bayar tarafından • aaat 12 de ve Bayan Fevzi Çakmak tara-
fmdan saat 12,30 da iade edilecektir. 

Misafir bafvekil öğle yemeğini bu-

Misafir başvekil ile refikası sabahle
yin şehrin tarihi müesseselerini geze· 
celder ve aaat 13,30 da Anadolu kulii
bünde tcreflerine genelkurmay batka
nr mare,al ile refikası tarafından veri
lecek öğle yemeğinde hazır bulunacak· 
lardır. 

Saat 17 de miaafir bafvekil ile Ba.. 
yan Metaksas şerefine dahiliye vekili 
ve cumhuriyet halk partisi genel sekre 
teri ile refikası tarafından Marmara köş 
künde bir çay ziyafeti verilecektir. 

Saat 19,30 da batyekil Ekselans Me
takaas ile refikası hususi trenle Anka· 
radan müfarek"'t edeceklerdir. Te§Yi me 
rasimi istikbal merasiminin ayni olacai 
tır. 

lSTANBULA AVDET 
Mildir bqYekili hamil hususi 

tren ilktefl'inin 22 inci cuma günü saat 
9,20 de Haydarp8f8 istasyonuna nra
caktır. Ekaellna lletakaua ve refikası 
iatuyonda İstanbul ftli ye belediye re 
isi ile refilluı, !mm.al kumanClam, 
merkez kumandam ve emniye• direkta
rtl tarafmdan istikbal edilecekler ve bir 
ukerl ihtlnm kıtaaı tarafından sellm
lanacaklardır. Bu meraıim eanamda 
mutad veçhile yunan ve iatiklil m&l'fları 
çalmacaktll'. 

Ekselinı Metabaı Haydarpaşa rıh 

tımmdan refibaı ve maiyeti erktnı ile 
birlikte rilkilbuna tahaiı edilen vapura 
binerek deniz yollan idareal rıhtımı
na çıkacak ve mezkdr nhtımda buluıı
durulaca1r olan otomobillerle Perapalas 
otelfni teşrif buyuracaklardır. 

Misafir bafvekil aaat 11 de latan
bul vali ve belediye reisini ziyaret e
decek ve bu ziyaret saat 11,30 da vali 
ve belediye reiıi tarafından iade edi • 
lecektir. 

Saat 12 de yunan bapekili Ebelinı 
Metabaa Taksim meydanına giderek 

fikasmı Averof kruvuöriine kadar tet-
yi edecektir. 

B. Metalı..Ia beraber gelenler 
Yunandı' bakanlığı aiyast tube mil

diirit Koetaa. dlf bakanlığı Tilrldye itle
ri mUdUrfi Romanoe, bqbakanlık husu· 
al kalem müdürü ve yaveri ile eski tu -
rirm ve matbuat siyaat müsteşarlr~da 
olup bu defa elçiliğe tavin olunan B. Pa
padakiı bulunmaktadır. 

İspanya'da vaziyet 
Londra, 17 (Hususi) - Salamanka

dan bildiriliyor: Madrid cephesinde 
Franko kuvvetleri Kuesta de la Reina 
bölgesinde iki sıra siperi iıgal etmiper
dir. 

Aragon cephesinde, hükiimetçilerin 
şiddetli topçu ate§inden sonra yaptıkla.. 
rı bir taarrwı püakürtülmilftür. 

Franko tayyareleri muhtelif yerlerde 
birçok muvaffakiyetli bombardımanlar 

yapmıtlardır. 
Aaturi cephesinde 1 O kasaba Franko 

kuvvetleri tarafından itıal olunmuftur. 
B. M•tina Barrio yaralandı 

Banelon'dan bildiriliyor: Kortesler re-
isi B. Martinez Barrio tehir dvarmda 
bir otomobil lmaımda yaralamnıttır. 

llıi alman malJaim obltı 
Berlin'den bildiriliyor: Hüldimetçi 

ispanya ordusuna g6nUllil kaydolmak 
isteyen iki almandan birisi d8rt. dileri 
•ekiz ay hap1e mahkQm oımupır. 

PROFtSOR K. KOMORCANIN 

Moclena .. berk..e ..... kitlıblan 

AmeU ve tatbiki kambİJ' 
Yeni amhaebe uaulü 
Ticari malamat n ban&cdrık 
tktıaad ilmi 
lhtıau mabuebeleri (Şirket, 

KUfUf 
35 

122,5 
105 
87,5 

sanayi, &iraat ve banka) 175 
Ticari Ye mali heaab, 1 inci kıaım 70 

- Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 
Zihnt heıab kaideleri 20 
Yeni hesabı ticari (mufassal eser) 200 
Malt cebir (lsti.kra.ı ve 
sigorta heaablan) 100 
Baflıca Atı' yeri: ikbal kitabevi btanbul 

18. 10. 1937 -==-

Türk-Yunan dostluğu 
General Metaksas'ın Ankara seyahati 

dolayısiyle yunan gaz etelerinin yazdıklan 

Atina, 17 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Bu sabah çıkan gueteler, bafvekil 

Metab•'m Ankan aeyahatiııe heye
canlı bqmakalel« tahaia eylemektedir. 

Katimerini, diyor Jd : 
"Elen Amiral ıemiei, bugün Ege'yi, 

Yunaniatanm atCfli aelamlarmı hamil 
olarak geçmektedir. 

Katimerini, bundan sonra, Avıerofun 
eskıi devirdeki barb faliyetlerini batll'• 
}atıyor ve sözlerine f(Syle devam celi· 
yor: 

"Türk topraklarından atılan selam 
toplariyle mukabele g6recek olan Ave
rofun bugünkü ıelim topları, silah ça. 
tırtılarının, top aealerinin ve askerleri
mizin heyecanlarının bundan böyle 
türk topraklarında ikiz karde,leri bu
lunduğunu gösterecektir. 

Bafvekil Metakaas, hiikilmetin ba
'ına geçtiği zaman, kuvvetli surette te
sis edilmi• bir türk • elen doatluğu bul· 
mu,tur. Fakat Metakaas'ın yaratıcı zih
niyeti, Yunaniıtanm kara, deniz ve ha
va kuvvetlerinin takviyesi ile bu doet
luğa yeni bir resanet vermi,tir. 

Büyük adamların hususiyetini tef· 
kil eden bir samimiyet ile, Kemal Ata
türk, Yunanistan ve Türkiye arasında 
artık hudııd bulunmadığını ilin eyle
mişti. Türkiye ile Yunanistanm bir tek 
orduya malik bulunduklarını söylemek
le başvekil Metaksas, evelki gün, bu sö
zU ikmal etmittir. 

Bu vaziyette, imzalanacak yeni an
laşmalar mevzuuhahs olamaz. Fakat çok 
daha iyi bir ihtimal mevcuttur: Türk • 
Elen dostluğunu genişletmek. Zira, u
fuklar, daima açık ve ölçülemiyecek de· 
recede vbidir.,, 

Moaeager d' Atbenes gazetesi, birçok 
zaman düfDWl kalınıf olan iki millet 
araamdaki iyi milnaeebetlerin doğufll 

tarihçesini yaptıktan aonra, diyor ki: 
"Türk ve Elen milletleri arasındaki 

yeni doetluk, aulhtan doğduğundan ve 
ıullı için mevcud bulunduğundan sağ· 
lamdır. Yedi senedenberi, ikıi devlet a
raaında mevcud olup bütün medeniyet 
dUnyuınm gıbtaaını çeken her sahada· 
ki karfllıklı yardım, gerek bu iki dev
let vıe prek diğer müttefikleri için ge
n&, surette iyilik verici f ikil' berabu
liğini tam aurette tebarüz euirmelrte
dir.,, 

Elefteron Vima, diyor ki: 

,.Bugilnlril ,eraitte Ba,vekil ketak
IM'm Ankarayı ziyareti, her 'eyden e
vel, Türk • elen milnasebetlerinin aar
aılmaz ve yorui •. ıaz mahiyetini iabat ey
lemektedir. Terk • elen doatlufu o de
rece mutlaktır ki iki devletin, orduları 
ve aiyaetleri ile tabinı kabul etmez bir 
birlik tefkil etmekte olduğu aöylenebi
lir. Bu iki devlet, aiyaat, askeri ve tica
ri temaalannı temin için karada .e de· 
nizde mil•terek bir hudud mubaf aza et· 
mek azmindedirler ft eter aakert kuv· 
vetlerini fazlalqtırırlana, bu aırf, di
ğer milletleri keadilerine kafJı haama· 
ne pllnlar kurmaları endifC1inden azad 
eylemek içindir.,, 

Ankara görüpnelerinin cereyan e-

• • 

Universifede 
{B•fl 1. lııci ayılada) 

nelerce belıliyecehiniz/ ,, cli1ordu. 
Çünkü nihayet üniversite liae MYİ• 
yeeinin üatiinde dunır ve tutunur. 
lkiai biribirini tamamlaya tamam
laya, ve her 1ene daha iyiye doi· 
na giderek, mıun lo.a, fakat nihayet 
6ir mühlet IODUDda prb ÜDİYenİ• 
tesi ayanm bulabileceğiz. Bqlaclı· 
iımm hansi sün aanacak olunak, 
bir gün yeniden baıladıiımızda 
15 mi, 20 mi, gene o çileyi doldur
mağa mecbur kalacağız. Tanzimat 
birçok te:rler kumnqtur: k•koca 
uır, hiçbirini bugün dahi ulalıa 
i/aıiyacı olmayan bir dereceye çı
kannanutbr. Sebebi, mütemadi 
bozulup düzelmeler, istikrarsızlık· 
lar, emniyetaizlilder, keyfi tesir· 
lerdir. 

Muvaffakiyetle imtihan vermit 
olan liae ve üniversite mezunu is
tiyoruz. Diplomasına hakkı olma· 
yan bir talebeyi hayatta bekliyen 
bedbahtbklardan onun zayıf kalp
li hocaıı meauldür. Hükümet layık 
olana vermit olduğu vazifenin gö
rülmeıinden doğan her türlü ha
reketlere kartı, onu korur. Bıraka
lım, profesörler ve talebeler, hu
zur içinde okutsunlar ve qıkuaunlar. 

Falih Rıfkı ATAY 

Aluarayda yol İnfaab 
Aksaray, 16 (A.A.) - Demiryoıun· 

dan mahrum olan Aksarayı civar mer • 

kezlere bağlamak için Aksaray, Konya, 

Niğde ve Ereğli yolları üzerblde phplı
maktadır. Bu yollardan ban ~ 
cumhuriyet bayramında açılışa lıuır biı:: 
bale ıetirilmittir. Bu yolların önümüz • 
deki yıllar içinde tamir ve temdidine ça
bplacaktır. 

decefi hava, ifte bu derece mükemmel 

bir havadır. Bu göriqmelerden tiirk 

elen ittifakı için yeni bir kuvvet ve bu 
ittifaka kar'ı yabancıların yeni bir iti. 
madı doğacaktır. 

Hellinikon Mellon, diyor ki: 

Bqvekil Metabaa yalnız elen milleti
nin temennilerini değil fakat ayni za
manda Tfirkiye tarafından elen hilldimet 
reiaine ıcs.terilecek hüsnü kabule ka.qı 
minnettarlık hialerini de beraberinde 
götürmektedir. Bafvekil MetabM, her 
teyden evvel elen milletinin, türk mil· 
Jetine, onun fefine ve hüldimetine kar
•• duyduğu her zamankinden fazla de· 
rin n aarsılmu dostluk hWerini ha. 
mildir. 

Gueteler aynı samanda, Bqvekil 
Metakauın TUrkiyeye harcketeinden 
evvel, kırat taraf mdan kabul edildiğini 
de tebarüz ettirmektedir. 

Tefrika: No. 148 Bu, dehşetli bir cünıle idi. Çünkü kadm, 
bu sözlerle Marina'yi mutlaka öldürmesi lü
zumunu herife hatırlatmış oluyordu. 

Fakat bu sırada Leonine onun sözlerini kes
ti: 

- Haydi allahma dua et l 

Katil cevab verdi: 
- Benim vazifem oturup münakaşa 

yapmak değil, aldığım emri yerine getir
mektir. 

Şekspird.en Hikayeler 

l'aaantCD": llor)I oe Cltarla Lantb 
Çeoiren: Nurettin ART All 

~ur Pıensi Perikles 
- Gel, gel, diyoİ-du; ben seni de, baban 

prensi de çok ıeverim. Her gün babam bek
liyanız. Nerede ise çıkıp gelecektir. Ona se
Dİlı çok güzelleotiiini bildirmiftik. Şimdi 
•eni üsüntü yüünden, bu kadar bozulmuş, 
çirkinletmif göriine, bidm sana gereği gibi 
bakmadlpruı wur. 

Haydi ıit. biru gu, neten yeniden ye
rine g.ı.in. Delibnhlann gönlünü çalmış 
o1m bu rengine dikkat et. 

Miipil vasiyete düfüriilmÜI olan Mari-
na: 

- Perki gideyim, dedi, fakat canım iste
meye istemeye. 

DiyoıU.ya maıldaşuken Leonine'e: 
- Söylediklerimi unutma! tellbibinde 

bulıpıdu. 

Marina, içinde doğmuş olduğu denize 
baktı ve sordu: 

- Rüzgir batıdan mı esiyor? 
Leonine cevab verdi: 
- Lodos! 
- Ben doğduğum zaman poyraz esiyor-

muş. 

Bu sözlerden sonra doğuşu, babasının ü
züntüleri, annesinin ölümü batırma gelerek 
bir kat daha kederlendi. 

- Likorida anlatmıştı: Babam, korku 
nedir bilmiyen bir adamDUf; futma gemiyi 
aarstıkça o iplere tutunur ve tayfalara ·•ce
saret, denizciler cesaret!" diye bağmmuş. 

- Ne zaman olmuş bu? 
- Ben dofdufum zaman._ 
Marina, ondan sonra Likorida'nm ken

disine tekrar tekrar anlattıfı bikiyeleri ha
tırlayarak fırtınanın ıimdiye kadar miali 
göriilmemiı dalgalarla gemiye nasıl çarp
tığını, gemicilerin nasıl haykırcbklannı an
latmağa bqladı. Kucağu çok dinlediği bu 
bikiyeyi kendisi görmüt gibi anlatıyordu. 

- Ne demek istiyorsun? 
Marina sebebini bilmeksizin, korkmağa 

haşlamıştı. 
Leonine dedi ki: 
- Eğer dualarm uzun llÜrmİyecekae 

müsaade ederim. Fakat çok uzatma; tann
lamı kulağı çabuk işitir; ben de işimi çabuk 
tamamlamak için yemin etmit bulunuyorum. 

Marina: 
- Ne o, dedi, beni öldürecek miain? Fa-

kat niçin? 
Leonine cevab verdi: 
- HanımmUD gönlünü bot etmek için. 
Marina dedi ki: 
- Fakat o neden benim öldürülmemi 

istesin? Kendiaini hayatımda bir defa bile 
incitmiı değilim. Bm ne ona kötti bir aöz 
söyledim; ne de canlı bir mahlOka ufacık 
bir fenalık ettim. Bana inan: ben ne bir fa
re öldürdüm; ne bir sineli yaraladmı. Bir 
defa bir 90lucam, farimıda olmalmmı, ez
miftim de uzun uzun ağl&mlftım. Şimdi ba
na böyle bir py nasd layık görülüyor? 

Leonine, tam kızcağızı öldürmek üzere 
idi ki bir takun korsanlar sahilde belirdiler 
ve Marina'yı bir ganimet gibi alarak gemi
lerine götürdüİer. 

Marina'yı alıp götüren kol'Bfll, onu Ma
tilen'e götürüp orada köle diye sattL Buka
dar kendi halinde olmasına rağmen kızca
ğız, orada güzelliği ve ahlikınm iyiliğ ile 
kısa bir zamanda büyük bir töhret kazan
mıştı. Kendisini satın alan adam da bu kız
cağız sayesinde para kazanmış, zengin ol
muştu. 

Marina, müzik, dana ve nakış dersleri 
veriyor ve talebelerinden aldığı parayı ol
duğu gibi efendisi ile banımma veriyordu. 

Marina'nm töhreti o kadar yayılmıştı ki 
günün birinde bunu Matilen'in genç ve aall 
valisi Liaimakus da duymUf, bu güzel itleri 
gönnek üzere, Marina'nm oturduğu eve 
gelmiıti. 

(Sonu var) 
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~odlern cerrahr 
nasoo dlocğcdlu'? 

Biliyor musunuz ki, daha 60 yıl önce 
ceITaht çok iptidai bir safhadaydı ve 
yapılan ameliyatlarm büyük bir nisbeti 

ölümle neticeleniyordu. 

Yazan:-----------· 
Doktor ilerle D'A•Wpe 

Cenahinia aon zamanlarda mühim MU"ette terakki eöiiinden haJı.e.. 
-.Uiini çok ifilmipinisdir. f Uat biliyor mmanaz ki daha 60 yıl önce 
.. ._.t hemen hiç mevcud delildi. 

Gençleri / 
LiNlerin son anıllarında oe yiilı

Mlı melıteblenle oka)'Clft ıı•nç
ı.r. laenüa lua7fda .,.,,,..._ 
~,,,,,_,. ......... .,.... 
ela .iain ele dlnıyaccılarıs )'CDl

lar, berinde diifineeefinis 
meomlar, medeniyet cliiıeya. 
_,,.. ölrenecefiıü Wlfiler .,.,.,,,. 

/ffe illı N7UI 21 iUı ı.,n. 1931 
ele yeni mdinuatda Wiyülı laa
ciınde sı'mola ~ olan 
~ uı.., .. U.tQw:ı ...... . 
...,, - ,..,,. Wr ...... ... 
,,.,.,,.,,.,,,. lıarar oercli. 

.. .,qltql ,._ .. ..,..., ,..,,. 

ele Wsiml• Wrlilıte yaaaealtn
,..., Ba •7'a, miiıaaJıGıaları
n--. liltirleriniae, müta....,..._ 
.... daima arılı 6ir lni...a 
olar:aJıtır. 

lleml.elıett•lıl ııen~ laa)'Clfma 
.adılı bir Cl.)'fta INUfile.UU ııöre. 
celı olan ba •7fayı olıumu 
IHıflıca araalormuwlan INrUi ol
maWır. 

18&0 de, s•manm cerrahlannm büyük bilsiJerine ve tatırbcı meba
"tlea ine,..,.-.; h..-mdaki mal1imatlarma ve wi müdahalelerine 
'-lınen, ameltyatlar daima fel&ketli neticeler veriyordu. En buit arla
._ veya çıbanlarm aJmmaaı bile ejueriya ölümle sona eriyordu. Bu 
'-ralalarm büyük bir c•aretle ıirifmekten çekinmedikleri bir meme
~ k•ilmesi gibi ehemiyetli ameliyatlara ıelince, banlv yüzde elli ile 
--..; arumda ölümü intaç ediyorlardı. 

Dütünün ki bu ameliyatlar aynı ~_:~--------------============~ 
-....ııda hia zerre kadar iptal e- D •• k •• t ı k 
'eden yapılıyordu ve zavallı un u a yarıc arı ço 
~lar acılann en korkuncu i- "f 
Iİacle ıünlerce kıvranclıktaıı sonra h ı ld 
=::rt:ı~:;;:~a:a:: eyecan ı o u 
lene zarfında elde edilmit olan 
~Jiik terakkilere ratmen hali cer
~ namına eekiden itlenmit o
lan cinayetleri dütündükçe imaıım 
clebtet duymamasına imkan yok-

'-· 
Daha 1847 de, eter ve kloroformun 

laiaai ıbtal edici haualan malümdu. Hal-
1-aki 1840 da cerrah Velpeau "ameliyat
larda aqrun önunü almak artık takibine 
İtnkAn olımyan bir hayaldir.'' demi§ti. 
liaatalan uyutmak usulü pek çabuk ya
)ıldı; fakat bu suretle ameliyatlar daha 
lz korkunç bir hale geldiyse de muvaf -
lakiyeulik nisbetleri azalmadı. Büyük 
hastahanelerden uzakta, kendi huaual 
lbeıkenlerinde mealeklerini icra eden ba· 
&ı cerrahlar gerçi bulap:ı haatabJdardaıı 
\ir dereceye kadar korunabiliyorlardı, 

uki hastahanelerde rerrahlar, ameli
ettitieri kimaelere bu haatalıldan te

~lenmemiş elleri ve Aletleri vautuiyle 
"-at aphyorlardı. 

1860 senesi, Paıteur"ün inaanhk için 
ebemiyeti harikulide büyük olan kepfle

thıiıı başlangıç tarihidir. Bu keşifler cl5e
'-di ki, o zamana kadar havanın muzır 
teairlerine bamledilen hastalıklar baki· 
lratte mikrob deDilcn bir takım ktiçi1k 
hayvancıklar tarafından husule getiril
lbektedir. Bu keşfi cerrahi aahaamda tat
lailr etmeyi ilk düfiinmüt olan ingilis 
Cerrahı Liater oldı.ı. Bu cerrah, ameliyaL 
larnıda ellerini, Aletlerini, uid fenik mah
l(Uu ile yakıyor ve yaranın üzerine bu 
bacın tozundan .erpiyordu. Derhal ab
llan neticelerde büyUk bir aalih görildtl 
4ntiaeptik metod meydana çıkmııtı. Bu
lltınla beraber bu metod pek çabuk ya
,.._dı. Bilha-a l'nma'da 1870 barbm
.. yaralananlar üzerinde yapılan ameli
htlarda bu uaul tatbik edilmediği için 
hrablar yığınla ölüme sevkedildiler. 

Fakat 1875 den itibaren Liater'in fi
kirleri artık yerletti. Cildi tahri§ eden 
'-'tisepai usulü yerine asepsi usulü ko
lluldu. Yani Aletler, eldivenler ve saire
._ hararet vurtasiyle takim edilmeai 
.... kabul edildi. 

Bu ıuretle cerrahi biı i hiai ibtal, di
len de bulapcı hutahklan önleyen aıep
li ile iki büyük zafer kuanllllf oldu. Cer
"'1 Pean'm damarlan penselemek ıure
tlJle kanın akmasına mani olma usulü 
ı... aaferlere eklenen yeni bir muvaffaJd
~oldu. 

Bu yeni ailihlarla cerrahlar, ya1nu 
' ....._ kadar daima tehlikeli olan bir 
'lı1l ametiyatlan btiytik bir emniyetle 
~kla kalmadılar, aym zamanda 
&.ftcide daha nazikleıen yeni ameliyatla
._ liriftiler. 18 7 5 le 1900 ara1111da mo
.... cerrabl meydana çıktı. O umana 
.....,. imlrlnmz olan kemik Ye mafral 
'-eıiyatıan yavq yavq taammilm et • 
'-1e bap.dı. Kide ve bajmıak cerrabL 
111 1880 le 1900 arumda kqfedildi. 
4ıa.ndiait ameliyatı 1891 den itibaren 
hpılnıaya bqlandı. Bundan sonra ıaüa 
"e be,ia uzuvlan üzerinde midabaJeler. 
~ baıanulmak diifUntlJcll. Bu ruret1e 
880 le 1910 araemda cernhl Deri dof-

111 ~ bir hamle yapmq oldu. O za -
~beri terakkiler daha yavaı İM de 

'Bir koıııdan sonra atlar 

Bayındır pamuklan 
bmir (Huauıl) - Bu yıl Ba

yındırda yetipn Akala pamuk mahsulü 
fevkallde nefiıtir. Buı yerlerdeki pa. 
muk fidanlan, iki metre boyunda yük
telmittir. 

Bu fidanlardan bir kıamı, Bayın· 
dır ticaret oduı tarafından nümune 
olarak buırlanmıttır. Bunlardan bir 
kaç tanesi bmir ticaret ye sanayi o. 
daıma getirilecek ve önümüzdeki yıl 

fuarda odanm pavyonunda te,b.ir olu
nacaktır. 

bmir Tür4daqundan 
plecek gençler 

tanır, 17 (Husual muhabirimizden) 
lamir Türkkutundan cumhuriyet bay
nunuıa iftirak edocek gençlerden bir 
kt11nı bu ayın 20 sinde diğerleri de 
25 inde Anltaraya hareket edeceklerdir. 

devamlıdır ve bilhassa üç nokta üzerin 
de toplanmaktadır: Amediyatta tehlike
nin gitgide azalması, alınan neticelerin 
teklmUIU, cerrahi iınkinlara yeni saha· 
lar aÇtlmuı. 

Ameliyat tehlikesini sıfıra deiilıe bi· 
le aagari hadde indirmek, citgide mii 
kemmelle,en bir asepsinin hedefi oldu. 
Artık yalnız ameliyat aletleri ile paDSU· 

man materyellerinin değil aynı zamanda 
ameliyat salonu havaaımn da takim edil
mesi mümlriin olmuştur. 

Şimdi bilhassa cildi gilzelleştirmek 

için kullanılan estetik cerrahi ile kol 
bacak gibi yaralı ımnlara, ıpor yapma. 
yı bile mümk&n lnlatak kadar eski halle
rini tamamen iade ct~k yolunda büyük 
terakkiler elde eclilmektedir • 

Nihayet modem cerrahinin önünde 
bugün daha yeni ufuklar açılmaya baş.. 

Jamqtır: milkemmeJ bir telmik uabt mer
kezlere büyük bir emniyetle dokunul -
D1U1DJ mümküır lalmıttır. Guddeler U • 
zerinde yapılan müclabalelerle bir ferdin 

umumi tisyolojik f8l'dan değiftiriHyor, 
dfer Ye bJb cı1ri en nazik uzuvlar artık 
operatiSr nqterinin iflecliii uhalar ara. 
una prmiftir. 

tartılmağa gid~rken 

Sonbahar at yanfhu ınm uçuncasi.\ 
dün yapıldı. Tribünler ve giıelerin ön
leri tamamen dolmuştu. Bu haftaki ka
labalık geçen haftaları da baabrdı. Ha. 
vaların soğu.maaı bu haftaki 1eyircileri 
biraz daha örtülü giyinmeğe mecbur 
etmifti. Saat üçte birinci aatıt kotuıu 
bafladı. Ferhan, Tayfur ve Atilla ar&

ıındaki bo kofuyu Atilla kazandı, 150 
1ruru1 getirdi. Bu k°'uda üç at kOftuğu 
için plise yoktu. 

İkinci ko,uya yazılan Copain ile 
Dafya bu ko,uda yarıpnadılar. Dör. 
düncü kOfUy& kaldılar. Fleur d'1mour, 
N<wis ve Board, Sprlng aruındakl bu 
kotuyu Noviı kazandı. Virajdan son.. 
ra Spring Boarcl IOl1 bir gayret ıarfiy
le Novisi geçmek 'iıtediyae de kabil 0-
lamadı. N"iı bermutacl demekten ken
dimizi alaımyacağımıs bir ~kilde bu. 
gün de birinciliği kazandı. Bütün me
raklılar bu at üzerne oynamıı olmala. 
rına rağmen ganyana 135 kuruı bırak
b. 

U çüncü kofU handikap koşuıuydu. 
Bu yarıtta Mareşal Fevzi Cakmak'ın 
Bayburtu favori idi. Andraubudin ise 
Bayburt'a nkib görilnüyordu. Fikret 
Altmrn Yükseli b'.l kofuya girmedi. Altı 
at arasmdaki hı kıotuyu Salih Tmw";n 
atları Bayburt'u 11kı,tırarak kazandı.. 
lar. Ceylan fevkaUde bir kOfU yaparak 
bir;nci ve pek az bir farkla da Mah. 
mure iki~ci geldi. Bayburt üçüncü o_ 
1abi1di. Birinci gelen Ceylana ganyan.. 
da 300 kuruş, plftlede 250 kuru, hıraJm. 
Mahmure ise ikinci plbede üzerine oy_ 
nıvanlua 600 kurut 'kuandırdı. 

Dördüncü kotu handikap Olgo ko.. 
şusuydu. Bu koşuya yazılan atların hep_ 
si de koştu. Bu atlar Copain. Tomru. 
Betyar, Dafya ve Girgin idi. Burada 
favuri Copain ile Girgin idi. Ukin Co_ 
pan65 kilo ıületle koftuğu ve buna 
mukabil Gir~ 49 kilo ile 1rottuğu için 
herkee Girgin herifte oynamağa tıq.. 

Jadr. Neticede bu 1cf1o fwb kendisini 
g&terdl ve Girgin birinci, Copain ikin.. 
d oJdu. Birinciye ganyan 190, pl&ee 
120 kunlf, ikinci ptleeden 150 kul'Uf 
bıraktı. 

Bef ind kc,.a glnb eD heyecanlı 
kotuıu oldu. Ankaralı teylrcilu daha 

Cihan harbinde 
enteııcens servis 

va a HARBDA ENTEUCENS SERViS! ŞEFLIGINI 
1 1 Z n: YAPAN ŞIMDllCI INGILIZ iÇ BAKANI 

Samuel Hor 
No. 31 Çeuiren: Hikmet TUNA 

Rasputin öldürülünce, Kamoy 
gözünü Romanoflara çevirmiıti 
Bu deiifmeleria Mlieeaiade, iç ha

baı Protopapal'aa ..mm p laınet

lemııııittir. Baadm Wr ay önceleri, onan 
..wilmeü ı..ldeniyonla. Küi..deki m· 
Pr azilar. -- h,knler heyeti tDplU
tJlarmda bu)_, ... kati ..... wt-
miılerdi. Fakat lıu haa ılrlfi• aetiaMinde, 
diier arbdatJanma ..wı--. ken • 
diaİDİD, CW.. bü~ bir lmYYet Ye aa -
libiyetle it bqmda lreh-ıı, herkesi hay
rete diqürmiftir. H..keain Mfnt etti
ii ve kendiüain • biyiik ilet ft adamı 
olan reakıiyoner Kurlof'a iç beka•him
da badaiz badadıuz bir aallbiyet -veril
mittir. 

Reakıiyonerlerin ciritmit oldukları 
hareketin söze batan diğer iki noktası 
ela, Moakovada helediye seçimlerinin bo
zulmau ile imparatorluk fUrumm claiı· 
blmuı keyfi,.tidir. 

Moskova belediyen aeçimlerinia 
hikayesi çok ehemiyetlidir. 1912 de 
dört yıl müddetle aeçilmit olan Mos
kova belediye meclisi, yetmit yedi te
rakki perver ve 69 matedilden mü.. 
rekkebti. Seçicilerin yüzde kırkmın 
ve dokuz terakkiperver azAnın cep
hede bulunduğunu göa ÖDÜDde tutan 
Moakova tehremini, 1916 da ~ma-
11 lbunıelen seçimlerin baıka bir za
mana bırakrlmasmı rica etti. Fakat, 
Ştünner, seçicilerin hemen yanamm ha
zır balunmaınaamı. terakkipenerlerin 
Ruayadaki nüfuzuna bir darbe indir
mek için büyük bir fırsat telakki etti. 
Ve bundan dolayı cl., tehria söıter
diği müşterek arzuya rafmen. aeçim.. 
lerin yapılmumda inad " israr etti. 

Seçimler yapıldı Ye mutedil parti
nin tam t.ir heziweti7le neticelmdi. 

Yüz altmıt asabktan yüa elliaini 
._akkiper..-1• ff ,..lna w ...._ 
tediller a1ddar. 811 aetice, reelui~ 
nerlere öldürücü bir darbe olda. Bu_ 
..... üsine, bet ma .-lai,aaıı....._ 

de, dördü de arn a,n menfaatleri 
ı.nail eden doku kitilik Wr llımıt. 
tetkil edildi. 

Komitedeki Nllıkai,_.... memurlar, 
tabiatiyle seçimin bom'-' lrldncle 
mütts•I- rq wrdiler. Fmt, ~ 
lerde ..,.. hanai Wr ,olımlulı ....._ 
duklermdan deiil, Mo.lsonnm, Ştür

.....m tıalimat "" ....... lailafma rey 

on bit atlll bir arada bu hipodroaıda 
koıtuğunu g&rmemitlercli. Gerek bu H

bebten gerebe geçen renelerde birkaç 
defa birincilik alıp bu yarışa yeni gi

ren Mueul. Bahtiyu gibi göeterlpi at
larm bulunmaa bu yar1f8 huauıt bir 
ehemiyet vennifti. Bu kofuya giren 
atlar tunlardı: 

Unlü, ÖncU. Doru CeyM, Şahin, 
Can, Al Şahin, Bahtiyar, Neane, JIU-
9111, Çakal, Merzuk. 

Yarı' hatladığı zaman Doru Ceylan 
ve Öncü başa geçtiler. Viraja geldik
leri zaman yedi rekiz at bir hizaya di
zildiler, biraz ilerledikten roma Doru 
Ceylan, öncü, Unlil Ye Bahtiyar dolu 
dizgin gelmeğe bafladılar. Neticede 
öncü birinci ve biraz farkla Doru Cey. 
lan ikinci oldu. Uçüııcillülil Unlü a.L 
dı. Üzerine pek .çok oynanan Bahtiyar 

dördüncü geldi. 'Ozerine gerek ikili 
bahiste gerekse çifte bahiıte oynıyaıt
ları ıldatmıf oldu. Seyirciler tanfm.. 

dan gösterip yerinde pek çok befenL 
len Muaul ismindeki B. Cemale aid 
kır at da gene göateritli bir tekilde ro
mıncu geldi • 

Birinciye ganyanda 780 kul"llft plL 
rede 170 kurut verildi, ikinci pliseye 
140, üçüncil pllleye de 300 lnuut ftril
di. 

Çifte bahiste 5/2 7e yani içincti 
yanıın birincisi Ceylan ile bepnci k0-
tunun birinciıi Öncü üzerine OJDl18D
lar 30,70 Hra kuandılar. 

Gene IOll yarqta balunan Ud1i be. 
biate 2/3 iberine yani Onca ile Dona 
Ceylan eserine oyn.,.alar ı ı lira b.. 
andılar. 

....-mif olmam11 ...ım Wdaldan 
ipa, .... ............. --.a. 
sirdil•-

lmparatcwlm .....,..da •ir çok 
lsP• ala W tmıkaicle ..Ykeclilmeleri ele 
lturılardaa ..... .. ellemiyeti Mia 
ola bir hldite .leiildir. Ruı ana ,.... 
unm ikinci mecli.mi tetkil eden im.. 
paratorluk tUl"UI, ÜÇ katepriden mü
nkkebtir.: Tayia edilmit, aeçilmiı -ve 
IDplanblara ainai~ azalar. 

Çar, h ... yıl ıüraya bir mı"ktar ta. 
~ edilmif azayı ilin etmekte ve •• 
ne bazı azalan, ......_...ele faal 
olmıyanlar katepriaine sevketmekte
dir. Bazı t•n-t mutedil muhafaza
kirlarla lilMraller lııertaraf edip, .,. .. 
'-ine nekaiyonerleri getirmek mak
aacliyle, ba yıl da bu uıul tatbik edil
eli. Meseli, bunclan iki yıl evvel, te
hirli ve zürra cemiyetin itlerini ikim 
bD'akmak teşebüsünde balunmut ola> 
maktul iç bakanı Plehwenin otlu ile 
1899 ve 1905 tarihlerinde Fialaadiya 
anayasuau boalliif olan ........-. ŞA

raya aza tayin edildi. Bu temizlik ne 
ticeainde en aat cenah, tirada timdi 
ekseriyettedir. imparatorluk ıüraamı 
Dwnenm çıkarcbiı kanunlara karp 
veto bakin oldup dütünülecek olur
sa, ba hicli ... i• - kadar büyük bir 
ehemiyeti haiz olduğu tahmin edile
bilir. 

laaan kendi kendine bütün ita. bü.. 
yüdükçe büyüyen reaaldaoner hare
ketlerin üıheti ne olacak di19. aoru
~? 

Hiilriimet w ~ " kara 
bnetlr" in. bl7ik bir heJecan dal. 
pliyle ortadan b.llmut o1acatma 
kamoy t••amiyle müttefiktir. Böyle 
Wr -.ı•- taWt mec:r..m Duma 
tetkil etmit olacakbr. Ancak, Duma 
herhuasi bir bl,;ik buhranı tesirli 

- tanda ..... kaldsmak bltili
,..tini hiç bir --· .-..-it
tir. Ba itiharla da, lfittitime göre, 
halin ica•lanna bnclini uyduracak-
tır. 

Şayet Dmaa tlcİa söaterir ve bü
J'ik bir milli h--.tia -.kesi hali.. 
ni almasa, aon &mid onhaclw. Harb 
~ri ilk defa olarak ko.. 
miteı. ,,. bam fa)ui,etl..m. onla ve 
arda lnmaaadulanam yanlmunı i• 
-..ı.n çolr aı..WD'. Bandan da 
..... ehemiyet& olan canet, cepheci .. 
her sün politika meselelerinin görii.. 
tilmelıte '" muhakkak surette bildL 
fime sön, .iper we ......Berele reak
aiyonerler aleyhinde afifler yap11'b. 
n1makta olma• '-7fi>'eticlir. DiAer 
taraftan bir U.. ela, aıbaylarmm 

aöyledt"klerine söre, arkalarında d• 
Nil diifmanlar esilmedikçe ileri ha
rekette bulunmak istememiıtir. S.. 
kendi heaabıma, büyük bir milli ha.. 
reketin ordu lnmumclanhimı yapabi
lecek bir kimaeyi söremiyorum. Belki 
Alelui:ref böyle bir iti bafarabilir. 
Fakat, o da aflr hutadlr. Ve .... de 
•asi,.eia - tı6rlG inld .. f ettiti ken. 
diline hildiril....,__ derecede aiD' 
haıtadır. 

Üçüncü bir lhm..I olarak, Gran.. 
dik'üa--.liji .- öuiade tatalabilir. 

Bir srandikün de ifllrak ettiii Ruputi. 
ma llatil hldil8ri, .._,'J'UD diklcatini fto 

......,f haneci ...... azalarma çeYirt.. 

....... UIMll 1 -ı.- ki, ...... _ 

arasında bir ......_ t.a,ka bir 197 

olmıyan • laalen Kaflruyada bat.. 

- Grandük Nikel. da ... .,._ ln
..w.., kanaatimce, Granclük'lerdea 
hiç biri. bir ..... t ...... ppa. 
cak lmclret ,,. WU,.tte ...,.... 

.... ·- 1 .... ...., .... 
patia'la ...... ..... etmit ..... 
Cnadllı Dimi~ Pa'f'loıriç'ia laiç bir 
ltiıraa ~ .......... _ ... 

riilmlt ... - ....... ~ ... 
mereledir. 

(Sonu var) 
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KomiaJODD llinlan ~ Komia~ blnları _ .______________ ---------------- ~------------- _____________ ..... 
BILIT 

1700 : 5800 kiloeu 2000 lira olanlı: tabmia edilen maden yalı .. 
çık elmlltme il• •tın almacaktır. biltmem: Sı.11.937 cuma cünl .. 
at 13.30 dadır. İlk teminatı: 150 Uıadır. Şartalmeel il .il. V. eatm 
alma lmmiayonunda ıörlllilr. Bbiitımeye ,U.C.lderbı tWDinMJmly
le birliktıe 2490 uydı kanunun 2, l IDllddeleriade lateneıı belcel•le 
blrliJrıte Lbalt ıtın ,,.. nktmda il. il. V. l&tDl alma kıomiayonunda 
buhınmalırı. (3911) s-5780 

BtLIT 
3650 : 2750 kilon zooo lira ulmdn edilen ftHUn yap açık • 

.utmt U. •tJD alınacaktır. Bbihmeei: 5.11.917 cuma süntl IUllt 11 
dedir. ilk taaiaatı: 150 liradır. Şartmmeal 11. iL V. llltm alma 
.._..,onunda 16rtlltlr. Ebiltmeye st.recelderin temlnatlariyle bir· 
liktt 34IO uydı kanunun 2, 3 ımddelerin4e yanlı belplerle birlik
te il. il. V. utm allm lııamiayoDunda ihale sUn .e IUtmda bulmı-
..ıan. (3912) s-5779 

BILIT 
1soo : 1400 ldloeu 2000 lira olarak tahmin edilen gllaer~n yatı 

açık ebiltme lle .. tıa alınacaktır. Kbiltmeal 5.11.937 cuma pnii sa
at 11.5 et.dır. ilk taminatı: 150 liradır. Şartna'meai M. M. V: satın 
alma Komilyonunda ı&iilür. Eksiltmeye ıfreceklerin teminatla
rlyle blrlilne 2490 Myıb kanunun ı, 3 maddelerinde yudı belgeler
le !bale aGa n ..ıttmda il. M. V. •tın alma koaıiayonuQ_da bulun-
maları. (3909) 3- 5782 

BILIT 
3400 ı 2500 ldloau 2000 Ura olarak tahmin eclllen delre yalı a· 

pk eksiltme ile utm: alınacaktır. Ekıiltmeei: 5.11.937 cama ıttnll 
.. t 14 dedir. ilk teminatı 150 liradır. Şartnamesi M. lıf. V. satm 
alma komieyonunda ıörülür. Eksiltmeye gireceklerin teminatla
riyle birlikte 2490 aayılı kanunun 2, 3 maddelerinde ~tenen belge
lerle ihale gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komasyonunde bu-
1'....aları. (3910) 3- 5781 

BİLİT 
4500 : 4600 kiloeu 2000 lira olarak tahmin edilen gırea yağı açık 

e .. iltmeye konınutt\lr. Eksiltmesi 5.11.937 cuma günü saat 14.30 
dadır. ilk teminatı 150 liradır. Şartnameai M. M. V. satın alrm ko
misyonunda ıöriililt. Eksiltmeye gireceklerin teminatlariyle bir
likte 2490 sayılı bnımun z. 3 maddelerinde ktenen belgelerle ihale 
iOn ve vaktında M. M. V. satın alma komiıyonunda bulunmaları. 

(3913) 3-5778 

İLAN 
1 - Beher taneıine tahmin edilen fıyatı 11 kuru' olan 222000 

tane portatif çadır clireti ile 245000 tane portatif çadır kazığı ka-.. 
palı urfla ebiltme,.e konmuıtur. .. 

2 - İhalesi ZO tetrinisaııi 937 cumartesi gilnll saat 11 dedir. 
3 - tik teminatı (3818) lira 50 kurttur. 
4 - Şartnamesi (257) kurut mukabilinde komiıyondan alınır. 
5 - Ebiltmeye sireceklerin 2490 uyılı kanunun Z. ve 3. di 

lllld4elerinde ıöetetilen vesikalariyle temiJWt ve teklif mektublı
riyle birlikte ihale aaatmdan en u bir uat evel M .M. V. utm al-
- kamiayonuna. vermeleri. (3656) 3-5446 

BtLIT 
1) 18690 kilo dural ft 6310 kilo aleminyum malzemeaiyle 100 

kilo tırtıllı aleminnam ~ ve 20.000 adet aleminyum kapeul kapalı 
zarfla eksiltmeye konmqtur. 

2) Tahmin edilen bedeli 109.000 lira olup ilk teminat paruı 
6700 liradır. 

3) İlalesi 4 ikinci tefrin 937 per,embe gtınü saat 15 tedir. 
4) Şartnamesi 545 kul'Uf mukabilinde M. M. V. utın alma ko

misyonundan alınabilir. Muhabere ile fU'tname ıönderilemez. 
S) Bailtmeye lirecelr1erin 2490 sayılı kanunun 2. 3 llnctl mad

delerinde iıtenllen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
larmı ihale günilnden en ıeç bir saat eveline kadar il. M. V. aa-
tm alma lromiıyonuna- vermeleri. (3414) "1-5091 

l LAN 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyat 58 lira olan 180 tane 

prdirop kapalı zarfla eniJtmeye kODIDUftur. 
2 - ihalesi 26.10.937 lalı pnii saat 11 dedir. 
3 - ilk teminatı (783) liradır. 
4 - Evsaf •e teraitini görmek iıtiyen bedelaiz olarak M. M. V. 

SA. AL. KO. nuna müracaat. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 aayılı kanunun z. ve 3 el 

madelerinde rösterilen veuikle teminat ve teklif mektublariyle 
birlikte ihale natmdan en az bir saat evel komiıvona venqeleri. 

(3769) 3-5559 

BILIT 
Yeni cami civarıaclaki levazrm qya ve teçhizat anbarıncla ntı

lacak olan 1Z kalem eıya 21.10.937 pe..,embe pli ... t 10 da satıla
caktır. Bu qyıy cömwk iatiyenler hercün mezk6r anbar Mel JJe .e 
satın almak iatiyen1er yukarıda yasalı eatıf günü ve IMtinde il. 'il. 
V. satın alma komisyonuna müracaat et.inler. (39lS) 3-$107 

BILİT 
Gedikli erbat buırluna okulundaki çfirilte çıkatılan l ve ı No. 

lu iki beygir ntılıcaktır. Görmek iatiyenler mezkQr okul lld. nıe .,. 
utın almalr iıtiyenter utıf gilnü olan 20.10.937 çar...- güntl mat 
10 da 11. ~. V. utın alma Ko. na gelsinler. (3914) 3-5766 

1 
Aakerl fabrikalar Umum Müclürlüiü Sabnalma 

Komia1ona llinlan 
.______________ _ ____________ __. 

3000 TON LAVAMARtN KOMURO 
Tahmin edilen \edeli (39.000) lira olan yukarıda milrdan " 

cimi yanlı k6mllr ubrt fabrikalar umum mUdllrlllitl utın alma 
kcımiayonunca 4.11.937 perfCIDbe giintl saat 15 de kapalı zarf ile i
hale edilecektir. fartname (1) lira (95) kuruf mukabilinde ım. 
mi9yondan verilir. 'J'~iblerin mwaklıat teminat olan (2925) liıayı 
haYl teklif mektublariip meslrtr ltlnde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 D111D11'ah kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vnaikle mezkOr glln we saatte komiıyona mlracaatlan. 

(3741 3--5630 

1 
. ŞAMPANYA VALS! 

1 

.. l _...__•_bn __ Belediye Reüllği llinlan 1 
iLAN 

8u ldareaine alamcak z.sooo litre benzinle 18000 litre pz 22 tıqri
ni nel 937 cuma ıoaı 1Ut on buçukta paarlıkla alınacatmdaa t. 
tekllleria belediye enclimealne mlracaatlan. (3906) 3-5746 

Nafıa Vekaletinden: 
Velrllette ıaevQMt olup l~ bulunan 196 kalemden ibaret 

ve 737 lira 48 kurut -.b••• Nil bedelli •emtrtMıt ewa ft mefl'Qfllt 
z.ıı.i37 ..aı ctld .u ıo• vellllette paarl.dda Atılacaktır. 

ll•sker qyayı li"'9ek latlyealerin ve paarbia ifdrlk edecek
lerin vekllet malseme mldllrM9pne miraca.atlan. (3866) s-5777 

iLAN 

l - Çerlııu kaytlnde ı&ıerllecek mabeldıe bir p1WYOnun inpat 
kapak w0a eblltımeye ..,"' .. ftm· lha1ell 2 ı. ıe,rtn 937 aut ıe 
dadır. 

2 - Mvh•ı•ıwı bedeK 30424 lılra 64 ku.nıftur. ilk teminatı 2282 
Hrachr. t.teJdUer f&l'tMIDMlnl her 8'lıı 8lleden evel komleyonda 
ıönbilirler. 

J - fateldıilel' teklif mektublan n kanuni veeikalannı ihale N• 
atında bir Wlt evel letanbul lııomutanlıiı utm alma llıamleyonuna 
ftımit bulunmalıdırlar. (3850) 3-5667 

lLAN 
ı - Kor merkez kıtaatı haynnlan ihtiyacı için 382. bin kilo 

arpa alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 15280 liradır. 
2 - Şartnamesi Kayseri kor satm alma lromiıyonundan para-.. 

1U alınabilir. 
•. 3 - Ebiltme 1 tefrinaani 937 günil ... t ıs. de Kıyaeri kor ıa-

tm alma komiıyonunda olacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 1146 liradır. 
6 - Teklif mektubları 1 tetri 937 pazartesi günü aaat 15 e ka· 

dar kor Atın alma komiıyonu reiılitine verilmi• olacaktır. Bu n-
atten aonra mektublar kabu1 edilmez. .. 

7 - İlteklierin icabeden kanuni veıikalarla birlikte komiıyona 
müracaatları. (3726) 3-5504 

iLAN 

1 - Tümen garnizonlar nın aşağıda mevki ve mikdarı yazılı 
38900 lrilo sade yağının kapalı zarfla ekıiltmeıi 25 1. ci Tf. 937 pa· 
zartesi günü Hlt ıs de kapalı zarfla ekıiltmeai yapılacaktır. 

2 - Sade yığının tasarlanan tutarı 37344 liradır. 
3 - ilk inancaıı 2802 liradır. 
4 - Şartnamesi Ankara. lstanbul, Eıkiphir levazmı imlrliklerl 

ve İzmitte tümen satın alma komisyonunda hergün görülebilir. 
5 - lıteklilerin belli gün ve saatte, kanunun isediği belgelerle 

birlikte inancıları makbuzlarını ve teklif mektuplarını ihtiva eden 
kapalı zarflarını lzmitte tümen satın alma komisvonunı: vermeleri. 

Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhidlere ihale edilebilir. 
Teminatları da ayrı ayrı ahnabiJir. 

'3670) 

1 LAN 

3-5403 

,,,,. 
ı - İzmir tayyare alayının 198000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı 

zarf usuliyle ebiltmeye konmuıtur. ihalesi 1 2. tefrin 937 ıaat 
16.30 dadır. bmir kıtlada levazım imirliği satın alma komiıyonun
da yapılacaktır 

2 - Muhammen bedeli 21780 liradır. İlk teminatı 1633 lira 50 
kuruftur. Şartnamesi her gün komiıyondan görüUir • .lıtekliler ti.. 
caret odaıına kayıdlı olduklarına dair veıika ibraz etmek mecbu
riyetindedir. 

3 - Ebiltmeye iftirak edecekler kanuni ve f&rtnameainde ya
zılı vesikalarla ve teklif melrtublannı ihale saatından bir saat e-
vel komiıyona vermit bulunacaJdardır. (3851) 3-5668 

1 LAN 
1 - Ekıiltmeye konulan it: Pınarhisar pmizonun 745 ton yulafı 

2 - İhalesi kapalı zarf usuliyle Vizede yapılacaktır. 
3 - Yulafın t\ltarı 52150 liradır. İlk teminatı 3912 liradır. 
4 - 1hlleıi 1. 2. tefrin 937 panrtesi günU ıut 16 dadır. 
5 - Şartnamesini görmek iatlyenlere her gün Vize satın alma 

komisyonunda ıösterilmektedlr. (3860) 3-5682 

1 ~ A N 
1 - Bergama gımison lı:rtutınm yıllık ihtiyacı için kapalı Qrf 

uauliyle eksiltmeye konulan 80080 kilo ıığır etinin beher kiloeu l-.. 
çin teklif olunan 22 kurut 75 untha pahalı g-6rilldUIUnden 2490 
sayılı kanunun 4. maddesi mucibince yeniden ve kapalı zarf uıu
llyle eksiltmeye lı:onulmuttur. 

Z - Maim tahmin bedeli 20000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1500 liradır. 
4 - ihale 23.10.937 cumartesi ~nil saat 10 dı Berpma ukert 

alım satım komiıyon binamda yapılacaktır. 
5 - Evufiyle teılim mahal ve .. rtları tartnameıinde yazılıdır. 

Şartnameler Bergamadıki alna utrm komiıyonundadır. 
6 - Teklif mektublan 23.10.937 sUnU uat 9 za kadar satın al

ma komiıyonuna verilmi• olacaktır. Bu saatten sonra mektublar 
lıabul edilemez. 

7 - Şartnameainin 4 ncll maddesinde istenilen vesikalar mu
vakkat tenüıaatın konulduğu ad içerisine koaulacaktır. 

8 - Koım.yon haf tanın puartai, çarpmba ve cumartesi gün-
leri açıktır. (3725) 3--5503 

t LAN 
l - Berpma garnizonu lı:ıtaatnun yıllık ihtiyacı için kapalı 

ad usuliyle ebiltmeye konulu 430000 kilo kuru otun beher ki· 
loeu için olan iç kuru, 30 untim pahalı cörtlldUiinden 2490 sayılı 
kanunun 40 •ddesi aucibince yeniden ve kaPllı zarf uaulivle 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Kılın tahmin bedeli 17200 lira 
3 - Muvakkat teminatı 1290 lira 
4 - ihale 23.10.937 cumartesi ıUnU saat 11 de Berpma aıkert 

alım satını lı:omiıyon binasında yapılacaktır. 
5 - EvsafiyJe teslim mahal ve prtları prtnameslnde yazılıdır. 

Şartnameler Bergamadald alım satım komisyonundadır. .. 
6 - TekJlf mektubları 23.10.937 pnil saat onı kadar satın al· 

ma komisyonuna verilmit olacaktır. Bu saatten ıonra lllektublır ka· 
bul edilmez. 

7 - Şartnamesinin 4 neli maddesiPıde iatenilen veailıalar mu
ftklrat teminatın konulduğu zarf içeriıine konulacaktır. 

8 - Komisyon haftanın pazartesi, çarpmba ve cumartesi pn· 
leri açıktır. (3724) 3-5502 

1 LAN 
1 - Kor birliklerinden Kırklareli, Vize, Pinarhiar, AlpuJlu, 

Tekirdağ, Malkara ve Çorlu garnizonları un ihtiyacı için 3400 ton 
buğday kırdırılac:aktır. . . 

Z - Her prnizon için münakuaya ayrı ayrı ~ırilecelf aıbi he
yeti umumiyeeinden bir lrifi cirebilir. Şu kadar kı her larniaon için 
ayn ayrı fiat vermek prttır. 

Lira 
1 - İlk pey par111: Kırklareli için 1214 

Vize ., 342 
Pmarlıiaar ., 581 
Al pullu " 285 
Teldnlai ., 350 
lla1bN • 233 
Çorba ,. 262 

4 - ihaleli 1·11-937 puartelli cana aat 16 da talipliler bir .. 
at evvel koml9yoaa teklif melmablanm nrmlt bulunacaklardır. 

S - Şartnmneal Aalran ı.e.u.. lmidill utınalma latanbal 
Lensım lmirKli •tın alma ft Çorlu kor •tın almMında ı&ebl
Urla. 

1 - Talipler bmıaua llr.ind ,. 8çllndl ımddelerindeld belıe
lerile birlikte belli aBn ,. .... Çorla• Kor aatın alma komla10. 
nw mflracaatlan. (3151) 1-5611 

De•let DemirJollan ve Limanlar1 Umum 
Müdürlüiü Sabnalma Komiayonu .ftinlan 

İLAN 
MıJıammen bedeli 9600 lira olan bir adet otomobil liliııdid 

na ve honing tezgilu 1.12.937 çarfUDba günü uat 15.30 da 
zarf uaulU ile Ankarada idare binamda satın alınacaktır. 

Bu ife girmek latıiyenlerin 720 liırbk muvakkat temirwt dl' 
nunun tayin ettili veeiblan ve nafıa mUtıeMhidlik wna.ı " 
liflerini aynı cUn saat 14.30 a lradar kıomiayon reialljine ,,..._. 
lbnndır. 

Şartnameler paraaıs olarak Anbrada ma1nme ~ 
darpa,ada teeellUm ,,.. HVk tefHlinden dalıtılmak9dlr. 

(3883) ,_,,,. 
iLAN 

llnbemmen bedeli 42000 lira olan 4 adet IU tMfi1't 
26.11-37 cuma ıünU saat 15.30 da kapalı sarf u.uliyle 
idare bina9mda satın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek iıtiyenlerln 3150 liralık IDUftldrat teminat 
kanunun tayin ettiği vnilıalan " nafla miltealıhitlik n1ibll 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komleyon relelllint 
leri lbımdır. 

Şartnameler 210 kuruta An.kara Ye Hayclarpafa nm 
satılmaktadır. (3794) 3--Sld. 

tLAN 
Muhammen bedeli 27096,44 llra olan cebire ve traft9 -·~ 

15.11.937 pazartesi günU saat 15.30 da kapalı zarf uull lle 
da idal'e binamda satın almacaktır. 

Bu i•e girmek iıtiyenlerln 2032.23 liralık muvakkat teminat 
kanunun ta7in ettiği veeilakarı ve nafıa mliteahlıidlik veaikMI 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 ı kadar komiıyon reisliğine 
leri lizımdır. 

Şartnameler 135 kuruta Ankara ve Haydarpqa veznel 
satılmaktadır. (3814) s-5651 

1 LAN 
Eakifehir, İzmir cer atölyeleriyle muhtelif depolar için 

ci ıınıf kazancı ve tesviyeci alınacaktır. 
Talihlerin Ankarada cer reiıliğine, Eaki,ehirde cer atalyeal 

dilrlüğüne, Haydarpıpda birinci ve Sirkecide dokuzuncu iti 
müdürlüklerine istida ile müracaat etmeleri. (3766) 

iLAN 
Muhammen beleli 9236 lira olan muhtelif cina saplar 1~11 

çarpmba günü saat 15 de IDapalı sarf mul81le Anbrada idare 
nasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 692,70 liralık muvakkat teaüMt 
kanunun tayin ettiii vesikaları ve Naf sa mUteahhitlik vesi 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar koaılıyon reilliiine 
leri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme cWr·ıl!!tllJ..-. 
Haydarpapda Tetellüm ve eevk tenillnden dalıtıhnaktadır. 

(3795) 3-5621 

SEFALI 
aJr 

Nezle -grı 

Uşütmekten 

mütevellit 
bütün ağrılar 
derhal geçir · 
Eczanelerdeı 
1 lik ve 12 li 
ambalailar 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satın alma komisyonundan: 

Jandarma pnel komutanlılı lnündeki ufaltın tamlri emnl~ 
dıvarı ve demir lıapı lnfaaı 3.11.937 perpmbe cUnU saat onda 
zarlık suretiyle ihale edilecektir. 

Ketif ve tahmin bedeli 938.63 dokus yüz otus aekis Hn al 
Uç kuruf olan bu tamirat ve intaatı aid prtname ketif hüla.a c 
veli ve krokisi her'eün komiayonda ıartııebiJlr. 

41 Pazarlığı karıflDlk iatiyenlerin belli gün ve saatmda (70. 
yetmif lira kırk kunıtJuk ilk teminat ve nafıadan almmıt ehli 
veaikalariyle komiayona bq vurmaları. {3908) 3--5773 

iLAN 
1 - Ankara garnizon birlik ve mUeaseaeleri ihtiyacı için 10 toıa 

bamyaya 15.10.937 eksiltmesinde talih çıkmadığından 25.10.937 
11 de açık ebikme ile alınacaktır. 

z - Muhammen bedeli 2000 lira ilk teminatı 150 liradır. la 
liler prtnameaini her gün komisyonda cörebilir. Eksiltmeye si 
cekler belli gGn ve mtta ilk teminatları ve kanuni veaikalarif 
Ankara levazım lmirliii satın alma komiıyonunda bulunmaları. 

(3918) 3-3715 
iLAN 

1 - Yqilk6yde yaptmllCÜ ahflb hangarın puarblda e~ 
meai 21 ı. tefrln 937 saat 14 de Tophanede lıtanbul levum 
li satın alma lrıomieyonamdı yapılacaktır. 

2 - Jtetif bedeK 16494 lira 25 kurut ilk teminah 1237 lira 
kurutt\lr. Şartname ve ketif komisyonda ıörülebilir. lıtekf 
belli saatte komiayoaa plmeleri. (3920) 3-5784 

iLAN 
ı - Konyadüıl lataatın •nelik ihtiyacı olan 500 ton JD 

bpah zarfla ebiltmeaincle " ilk puarlıimda verilen fiadM' 
halı ı&rilld&pnden Zl.10.937 saat 15 de Konya 1evuım lmlrlil 
tm alma kmliayonwıda IOll puarbp yapıı.caJmr. 

2 - il"....._"' bedeli 2Z250 lira ilk teminatı 40l5 Ura 94 
tar. htekllleria belli ıBa ft .. tta puarhp iftirak etmek 
1rıomlayoada bulullllll!....._ C-'lt) 3-S?ll 
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İzmir ili daiıni encümeninden: 
lapaıı eksiltmeye konulan iş : Ödemiş - Çatal yolunun 1 +540 • 

14+3SO, 25+500 - 26+100 kilo
metreler arasındaki köprü, men
fez ve şosenin esaslı onarılma
sı. 

'9u işin keşif bedeli 

!u işe aid keşif ve sair evrak 
ltağıda gösterilmiştir. 

İıttkliler 

tlcıiltmenln yapııacagı yer ta
lt.b gUn ve saati. 

tlcailtmeye girebilmek için ge
teken belgeler : 

ltbiltme kapalı zarf usuliyle 
Yapıı.cafmdan istekliler : 

(74947) lira (92) kuruştur. 

A _ Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi . 
E _ Bayındırlık iş~eri ge~el ~· 
D - Hususi, umumı, fennı şart-
name. 
c _ Keşifname ve grafik. 

Bu şartname ve evrakı. İz:?ı: -
Ankara • İstanbul Nafıa mu~~r
lüklerinde görüp inceleyebılır-
ler. 

25 • birinc.j teşrin - 937 pa7a,.rtes~ 
günü saat 11 de İzmir vılayetı 
daimi encümeninde. 

Bayındırlık bakanlığından alın
mış müteahhitlik ve ticaret oda
sı belgeleri. 

S inci maddede yazılı saatten bir 
saat evveli tcklifnamelerini İz
mir ili daimi encümeni reisliğine 
vererek makbuz almaları. 

lluvakkat teminat • (5622) Ura 
3-5642 (3558 - 3826) 

Çankaya kagmakamlığınd~.'!: 
ı _ Kazamız mahalle bc~ileTinin toplama~a ol~uğ.u ?ekçı uc-

' r.tıeri yeniden ve herkesin iktidarına göre tesbıt edılm!ş~ır. . . 
2 _ Bu cedveller polis karakollarında 16.10.937 tarıhın~cn ıtı

barcn ıs glln müddetle asılı blacakt.ır: İtirazı olanlar bu muddet i-
çinde lı::aymakamlığa müracaat etmelıdır. . 

3 _ Bundan •onra bekçilere makbuz muka~i~inde ~e ıda.re .heye
tince tasdik edilen cedvel mucibince ücretlerının vcrılmesı rıca o-
kı 3-5771 nur. 

Hariciye Vekiletinden : .. . 
Hariciye vekaletinde 1 ı.-tnci dereceden mevcud munhal memurı

)'etlere talimatnamesine tevfikan müsabaka ile mem~.r ~hnacaktır. 
Müsabaka imtihanı 4 teşrinisani 1937 pertembc gunu saat 10.- da 

hariciye vekiletinde yapılacaktu. . .. 
Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurın kanunu~un 4.- un

cü maddesindekilerden başka aşağıda yazılı evsafı da haız olmaları 
lazımdır: t · 1 · · --

Hukuk, Mülkiye, Ulfunu siyasiye, ktısadı~e ve çt~~ıye ve 
Fakülte derecesindeki yükaek ticaret mekteblerı veya H~r~cıye mes
leği ile alikası bulunan mümasil yüksek mekteblerden bırınden me-
zun olmak: 

Müsabaka imtihanı şöyledir~ . . .. 
1. - Hukuku medeniye, hukuku düvel, hukuku hususıycı duvel, 

iktısat, maliye ve tarihi siyasi (1815 den zamanımıza kadar) hakkın. 
d4l tahriri ve şifahi sualler. 

2. -"Turkce ve fransızcadan tahrir ve terceme: 
3. _Müsabakada üssu mizanı doldunnar.-m~ en Jule nu

lbara alanlar kazanmış olacaktır. 
Musavat halinde fransızcadan maada bir ecnebi lisanına vukuf 

~bcbi rüçhandır. . h" ·· h 1 
Taliplerin mekteb şehadetnameleri, askerlik vesıl~aları, . ~s!'u. a 

~e sıhat şehadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veya suretler.ın.ı ıstıda 
ile 3.11.1937 akşamına kadar Vekalet Zat işleri dairesi teflığıne tev-
d • ı ı · 4 11 1937 perşembe günü Ankarada vekalette huır ı ey eme en ve . . 3-560l 
bulunmaları ilan olunur. (3760) 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Telcirdağ nafia müdürlüğün~en: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Büyük Karıştıran civarmdaki (H~r

hor memba) suyunun Büyük Karıştıran köyüne ve 1s~bul • Edır. 
ne yoluna akıtılması inşaatıdır. Keşif bedeli (14961) hra '(30) ku-
ru,tur. ( ) -

2 - Eksiltme 25.10.937 tarihinde pazartesi gUnll uat 16 da 
Tekirdağ nafıa müdürlüğünde ebiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. . . ~ 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütefern dıger evraklar Na. 
fıa müdürlüğünde görl\lUr. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1123 lıra muvakkat 
ttnıinat vermesi ve resmi gazetenin 3645 sayılı nüshasm~a ~ıkan ta
limatnameye tevfikan müteahhidlik vesi.bar ibra etmeaı wmıdır. 

İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yaz!~ saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz muk~bılınde ver· 
lneleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. 3-5646 

Safranbolu belediyesinden: 
Belediye için iki adet otobüs satın alınacaktır. lhale 22 T. evci 

937 tarihinde saat ıs de kapalı zarfladır. Muhammen bedel (5500) 
liradır. :Muvakkat teminat (422) lira (50) kuruttur. 

Tali.bler her hangi bir husus için bcldiyeye müracaatları ilin 
olunur. (3688) 3-5443 

Ankara Valiliğinden : 
İstasyonda depolar mevlriinde 3 A. 162 kapı No. hı aribann icarı

'lltn ihalesi 19.10.1937 sah günü saat 15 de yapılmak üzere açık art
tınnaya konmuştur. 

Ayhk icarı 30 liradır. Talihlerin 27 liralık muvakkat teminat
~uu defterdarlık veznesine yatırmaları ve ihale gününde komis-
}'onda hazır bulunmaları. (3785) 3-5593 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
10.11.937 çarşamba günü saat ıs de lstanbulda nafıa müdltrlüğiln
~ (32074,06) lira keşif bedelli Kandilli rasathanesi mıknatis ayar 
"e Yllzıcr daireleri inşaatl ile diğer muhtelif yerlerdeki inpat ve 
laıriir.ıt ıişleri npah nrf usuliyle eksiltmeye .konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
•artnamclcri, proje keşif hülasasiyle buna müteferri diğer evrak 
(161) kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2406) liradır. 
h isteklilerin teklif mektublarını ve en az (20.000) liralık ~u işe 

nzer iş yaptıgına dair nafıa vekaletinden almlf olduğu muteah
h dlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarfı 10.11.937 çar
f<'~ba günü saat 14 de kadar İstanbul nafıa müdürlüğüne verme-
Crı (6890 • 3819) 3-5776 

ULUS 

l(astamonu vilayeti daimi encü
men l{aleminden : 

ı - Mün kasa, Taşköprü mepke~in-Ie yapılacak yatılı ilk 
mektebe aiddir. 24393 lira 37 ku. l ş eli keştı olan bu mekteb i
çin bu sene muhassas dört bin lira ile halk tarafından mahallinde 
teberru edilen ve talihler tarafından aynen kabulü lizım gelen ke
reste, kireç, tuğla gibi malezme bedeli 3338 liraki ceman 7338 lira.. 
lık kısmı yapılacaktır. 

ı - Münakasa şartnamesi ve keşifname ve evrakı saire encü
men kaleminde görülebilece·i g'bi keş'fname hakkında muktazi 
malUmat naf a müdurlü undcn ö ıenilebilir. 

3 - Eksiltme müddeti 8.10 937 tarihinden 29.10.937 tarihine 
müsadif cuma gunü saat onda ihale edilmek üzere 20 gündür. 1-
hale saatının geldiğinde Kastamoni hükümet dairesinde kapalı 
zarf usuliyle ihale edılecektir. 

4 - İste' liler 7338 liran n yüzde yedi buçuğu olan SS0.3S lira 
dipozite vere~e ler<lir. Bu teminat için 2490 numaralı arttırma ve 
eksiltme ve ihale k nununun on altıncı maddesinde tadat olunan 
istikrazı dahili, Ergani demiryolları istikrazı tahvilleri de kabul 
edilir. .. 

5 - Teklif mektubları ihale saatından bir saat cveline kadar 
vilayet makamına verilecektir. (38SS) 3-S671 

Betonarme köprü inşaatı 
Nafia Vel,aletinden : 

ı - Kayseri vilayeti dahilinde Urgüb - Kayseri yolunun o+soo 
ncü kilometrelerindeki Ürgüb köprüsünün betonarme olarak infa
ati kapalı zarf usuliyle münakaaya çıkarılmı,tır. 

Keşif bedeli (36.000) liradır. 
2 - Ekıiltme 1.11.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 

da nafıa vekaleti şosa ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu O• 

dasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (180) 

kuruş mukabilinde şosa ve köprüler reisliği bleminden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (2700) liralık mu. 

vakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair ve
kiletimizden alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye TCÜkaaı ibru 
etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı uatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. (3797) 3-5692 

Kastamonu daiıni encümen ka
leminden: 

1 - Münakasa, İnebolu merkezinde yapılacak yttlı ilk mekte· 
be aiddir. 27225 lira 61 kuruş bedeli ke'fi olan bu mektebin bu se
ne dört bin liralık kısmı yapılacaktır. 

2 - Münakasa şartnamesi ve lreşifnamc TC evrakı Dire encU
men kaleminde görülebileceği gibi kqifname ha:kkmda muktal i. 
zahat nafıa müdürlüğünden öğrenilebilir. 

3 - Eksiltme müddeti 8.10.937 tarihinden 29:10.937 tarihine 
müsadif cuma günü saat onda ihale edilmek üzere 20 gGndilr. İha
le saatmın geldiğinde Kaatamoai hükümet dairesinde daim! cncU
mende kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. 

4 - İstekliler 4000 liranın yüzde yedi buçuğu olan SOO lira di
poizte verecklerdir. Bu teminat için 2490 numaı.ıı artırma w ek
siltme ve ihale kanununun on altıncı maddeaindc tadad olunan la
tikrazı dahili, Ergani demiryollan .iatikruı tahvilleri de kabul e.. 
dilir. 

5 - Teklif mektubları ihale saatından bir ıaat eveline ak:dar vL 
layet makamına verilecektir. (3854) 3-5672 

Van Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Özalp kazasının meııkeı:i olan Katkalide yapılacak hükU

met konağının bodrum katma aid 1'4999 lirk 98 kurut keşif bedeli 
üzerinden münakasaya konulmUfhır. 

2 - Bu ite aid şartnameler ve evrak şunl~dırı 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi, . 
c - Bayındırlık genel şartnamesı, 
d - İnşaata aid fenni ve hususi f311:Dame, 
e • Metraj keşif hususi silsilei fiat cedveli. 

tstiyenler bu şartnameleri ve evrakı ucretsiz Nafıa mUdilrl6-
ğünden görebilirler. 

3 - Eksiltme 12.10.937 tarihinden itibaren on beş gün müdd~ 
le 27.10.937 çarpmba günü saat ıs de Van Nafıa müdürlüğU oda
aında yapılacaktır. 

•• 4 - Münakasa kapalı :zarf asuliyle olacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için iate~liler:in 1125 lira muvak

kat teminat vermesi bundan başka 15000 h.ralık inşaat yaptıklarrna 
dair Nafıa vcklletinden alııum• fenııt ehlıyet vesikası ibrazı flll'l· 
tır. •. 

6 - Teklif mektuplan yakanda iiçüncü maddede yasılı saat
ten bir Aat neline kadar mal IBJldıfma yatırılan 1125 liraWc mu. 
vakk&t teminat makbazunuıı Van Nafıa ?1üdürMıp nwhmmda • 
ailtme komMıyoıı riyaaetine .,ereceklerdır. Posta ile gönCSerilecek.. 
mektuplar nihayet üçüncü maddede yazılı aate kadar gıelmif ol
ması Te d" nrflarm mühftr mumu ile iyice bpatlhrut olmaeı iL 
znndır. Pollta<la olacak gecilcllleler kabul edilemez. 

iktisat Vekaletinden : 
1 - Vekalet ka16riferleri için atma~k olan (275) ton .c;mikok 

(türk antrasit) kömürü kapalı sarf usulıyle eksiltmeye lronulmUftur. 
2 - Muhammen bedeli (7975) liradır. 
3 - İstekliler bu işe aid .-mıameyi vekalet levazım müdUrlü

ğtlnden alabilirler. 
4 - Eksiltme 20-10.937 tarihine rastlayan çarşamba günil saat 

(10) da Ankarada iktiud veklleti binasında toplanacak olan ko
misyonda yapılacaktıi. 

5 - Muvakka. teminat bedeli (598,25) bet yüz doksan sekiz li
ra yirmi bq kunıftur. 

6 - Ekailtme (2490) numaralı kan~na tevfikan yapılacaktır. 
7 - istekliler teklif mektablarıaı ıhale günü saat ona kadar 

makbuz mukabilinde komisyon reisliğine verecklerdir. Posta ile 
gönderilecek teklif mektub1armın iadeli teahhüdlü olması ve ni
hayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

İhale aaatmdaıı 90llra gelecek teklif zarfları kabul edilmiyeceği 
gibi postada vaki olacak gecikmeler de kabul eiilmiyecektir. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat ~lmak istiyenlerin vekalet le-
vazun müdürlüğüne müracaat etmelen. (3722) 3-5500 

Çorum Valiliğinden: 
25.10.937 pazartesi günü ~t 15 de Çorum daimi encUmeninde 

Uıalesi yapılmak üzere 22226. lııa 28 ~rut keşif bedelli Sungurlu 
kazasında yeniden yapılacak ılk okul bınaaı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

Şartname, plin, keşif v.e bu~ müteferri evrak Nafıa dairesinde 
görülebilir. Muvakkat tcmınat nukdan 1666 lira 99 kuruştur. lstek
Hlerin teklif mektuplariyle müteahhidlik vesikalarını ihale günü 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri gereklidir. (3791) 3-5609 

.., __ _ 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilam 

BOLU NAFIA MtJDURLüGtJNDEN: 
1 - Eksiltmeye koulan iş: Bolu vilftyeti daimi encumcn k ra

riyle 6.10.1937 tarihinden itibaren 20 gün miıddetle tekrar eı.iltme .. 
ye konulan Bolu vitayeti hastane b'nası. Keşif bedeli 54010 lira 70 
kuruştur. 

2 - Bu işe aid ruırtnarneler ve evrak ~unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hastane binasına dair fenni ve hususi şartname 
E - Keşif hulasası, silsilei fiat, mcsahat cedvelleri 
F - Hususi ve mali şartname, elektrik tesisatı keşfi, elektrik: 

tesisatı hakkında umumi ve fenni şartname. 
G - Proje 

İstiyenler bu prtnameleri ve evrakı saireyi Bolu Nafıa müdür• 
lüğünden 2 lira 70 kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 26.10.937 tarihinin salı günü aaat JS de Belu hü
kümet binaamda daimi encümen salonunda bedel haddi layik gôrul
düğü takdirde ihalesi yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3951 lira muvalrlrı\t 

teminat vermaoi bundan bqka qağıdaki vcailraları biz olup göa
termetlİ Jizmıdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - İsteklilerin Nafıa vekaletinden verilmiş 937 tarihli ehliyet 

vcsikaamı haiz olmaları. 
6·- Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat eveline kadar Bolu daimi encümen dairesine getirilerek ek
ıiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde Terilecelr:tir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olmuı ve dış azrfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmıı olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3857/6911) 3-5676 

İnhisarlar Umum Müdür1üğünden : 
1 - Şartnamesi mucibince b!r aeled devirli otomatik tabı maide 

neai kapalı zarf uauliyle ebiltmeye konu1tnuftur. 
2 - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 lira• 

dır. 

3 - Ebiltme Z.S.s.937 tarihine raatlayan pazartesi günü aaa• 
15 de Kabatafta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki a.J•u 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak yukarıda adı geçen komisyon
dan alınabilir. 

S - Ebiltmeye i•tirak etmek iıtiyenlerin fiatau teklif ınek .. 
tublarm.ı ye kat:aJollanm ebiltme gtinündeın en az bir hafta eve .. 
line kadar inhi9&1'1ar tütün fabrikalar fubesi müdürlüğüne verme
leri lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubu kanunt veaaik ve % 1,S teminat 
akçesini ihtiva edecek olan bpah arflar eksiltme günü en geç sa
at 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon blfk10bima makbur 
mukbilincle Teri1mif oimalıdır. (5911) 3--4840 

Ankara okulları sabnalma komis
yonundan: 
Cinsi mikdan tahmini muhammen bed. ilk teminat münakası 

fiatı lira Kr. lira Kr. tarihi saat 
Tereyalı 2320 kilo 140 1r:urq 3248 00 243 60 19.10.937 Alı ıs 

l - Komisyonumuza ballı yatılı okulların ihtiyacı olan mikdar, 
muhammen bedel " tik teminatı m,19mda yazılı tere yağı açık 
ebiltme usulü ile münakasya konulmuştur. İhalesi 19.10.937 aah 
gllnll aat 15 de Ankara melrtebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı 
kanunun (2 ve 3) cü maddelerine göre; ellerinde bulunan belgeler
le komisyona gelmeleri. 

3 - İateldilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde ilk 
teminatlarını mezkur muhasebe veznesine teslim etmeleri ve şart
namesini görmek için de aynı binada komisyon katibine müraca· 
atları ilan olunur. (3697) 3-5438 

Orman koruma genel komutan
lığı sabnalına köınisronundan : 

1 - Onnan Koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı için 
(3500) battaniye ile (6500) ~ift emt fotini 'kapalı zarf usuliyle 
(7000) çift yün çorap açık ebiltme ile ihalesi 1/2. Teşrin 1937 
pazartesi günü battaniyenin uat 10 da, yün çorabın saat 11 de, fo
tinin saat 14 de Ankuada Yeni§dıirde komutanlığa merbut satın 
alma komisyonu binaamda yapılacaktır. 

2 - Battaniyenin mubmamen bedeli (31500) lira muvakkat te
minab (2362} lira (50) kuruftm'. 

3 - Fotinin muhammen bedeli (30550) lira muvakkat teminatı 
(2291) lira (25) lruruftur. 

4 - Yün çorabın muhmmıen bedeli (2520) lira muvakkat te. 
minab (189) liradır. 

5 - Battaniyenin şartnamesi 1S8 kuruş, fotinin 1S3 lruruı, bedel 
mukabilinde ve yün çorabın bilabedel her gün komisyondan alına
bilir. 

6 - İsteklilerin şartnamede yazılı vesikalarla beraber teklif 
mektublarmı ihaleden bir saat eveline kadar komisyona verme· 
leri ilan olunur, (3856) 3-5689 

Van Nafıa Müdürl~üüden: 
1 - Bafble kamı hilktimet konağınm bodrum katına aid lSOOO 

liralık keşif bedeli lizerindeo münaknaya lı:onulmuttur. 
2 - Bu ite aid f&l'tıWDder Ye evrak flUl}aJdır: 
a - Ebiltme ~ . 
b - Mukavelename projesi, 
c - Baymdırlık genel tartnameıı, 
d • İnfaata aid fennı ve hususi prtname, 
g - Metraj kefif buHa-ı, ailailei fiat cedveli. ptin. 

İıtiyenler bu şartnameleri ve evrakı ücretsi% Nafıa müdür
lülünde ~örebilirler. 

3 - Ebiltme 28.:9.937 tarihinden itibaren bir müddetle 28.10.937 
pertembe günü saat 16 da Van nafıa müdürlüğü odasında yapılacak
tır. 

4 - Münakasa pazarlık suretiyle olaca.ktıc. 
S - Ebiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka on beş bin liralık inşaat yaptıklarına 
dair Nafıa vekaletinden alınmış fenni ehliyet vesikaları ibrazı şart
tır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar mal sandığına yatırılan H25 liralık muvakkat 
teminat mektubunu Van Nafıa müdürlüğü makamında eksiltme ko
miıyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olmuı ve dı' zar
fının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada ola-
cak gecikmeler kabul cdilmeL 3-5366 
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Mektebliler !.. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıbçıoğlu nd• 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

bekleyen 
Dişlerinizi kaphyan kir ta

bakası ıinek kağıtları gibi yapış
kandır. Mikroplan çeker, muha· 
faza eder ve besler. Dilinizi diş· 
lerinizin üzerine gezdiril"Seniz 
bu tabakayı siz de hissedersiniz. 

akıbet 
Tehlike baş göstermiş demek· 

tir. Bir gün her şey olup bittik
ten sonra dişlerinizin donuk sarı 
bir renk aldığını göreceksiniz. 
Bunu diş ağrıları, ve birçok va
him hastalıklar takib edecektir. 

RADYOLiN 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegane dit macunuu •. u·. 

Diılerinizi temizler, parlatır, mikroplan öldürür, dit etlerini 
kuvvetlendirir. Günde iki defa Radyolin kullanmakla pek 

kııa bir zaman içinde hakikaten beyaz, parlak ve 
temiz diılere aahib olununuz. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa dişlerinizi 

f ırçalayınız. 

BALIK YAGI 
Kilosu 85 Kuruş Ulus, Halk Sineması 

Sırasında Sakarya Eczanesi 

---REÇETELERiNiZi __ _ 
( Sakarya Eczane ) ılnden yapbrmız. Her lıtedi
tiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Remnt hususi m\iee
sesata azamt kolaylık g6sterlllr. Ulus, Halk ılnemaaı 11ruın-
da. Telefon 2018 3-5517 

En hoş meyva tuzudur. İnki 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka_ 
raciğerden mütevellit rahatsızlık. 
lan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Bir Bayan 
Türkçe ve ecnebi lisanıan 

bilen tecrübeli daktilo gilnde 2 
saat için iş arıyor. Bayanlara ve 
çocuklara fransızca dersleri ve
rebilir. Telefon: 3020. (6 dan 
sonra). 3-5739 

Dr. EMİR NECİB 
ATAKAM 

Doğwn ve Kadın Hasta• 
tıklan Milteh&11ııı. Poetaha
ne caddeai B. Yusuf Hik
met apartımanı No. 3 saat 11 
den itibaren hastalarına bakar. 

Telefon: 1816 

Diş tabibi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her giln ıı.. 

talannı kabul n tedari eder. 
Adliye sarayı yanında 8atTaf 

Hakkı Apartımanı No: l S-5645 

Doktor 
Ali Vahit Yaşat 

Awupa Hyahatlnden avdet 
etmlt .,.. butalarmı kabul• blt-
Jamıttır. 1-5487 

. 

EN GÜZEL 
f;'AUAR 
\..!, ... 

• 

• 

Beypazan mal müdürlüğünden: 
ı 

Cfıwl M.. 
Hane 30 
Arasasa 

Tarla !297 

... 2757 

Mevkll Yeri 
Köyde Karaca viran 

Sivri .. 
Killik .. 

Hududu -4 
Saği Salih oğlu Hüseyin ha 
Solu, arkaıı, önü yol. 

Şarken Nizam oğlu Alunet, garbeO 
ve cenuben yol. 

Şarken yol, şimalen Koca oiıa:. 
Molla Mehmet, garben ve cenube 
yol. 

,. 6000 Ören ardında Dudatta Şarken sağır oğlu Mustafa, Şi_. 
len Hüseyin oğlu Satılmıf, garbe• 
Hüseyin oğlu Durmuş tarlası, ce.
nuben kaya. 

2400 Kandavurda 

• 8 dönllm Köyönü 

Cinsi dönün 
100 de 91 2 
Sehin tarla 

.. .. 
.. . 3 

.. .. z 

• • 2 

.. ı· 

, . 
• • 

• • 1 

l 

4 • r 

Tarla 1 

Tavşan tepesi 

No. 
11258 

11068 

9360 

9538 

11863 

858e 

9643 

10384 

8607 

1 122! 

5223 

10384 

Mevkii 
A~pahk 

Bahçe yed 

Sırt kaşı 

Özyolu 

Akçayu 

Özyolu 

Sırt 

Virancık 

o~yolu 

Akçaburua 

Öz yolu 

Özyolu 

Macunda 

Bulunduğu yre 
U ruş köyünde 

,, .. 

.. .. 

" ,. 

.. .. 

.. " 

.. .. 

" .. 

" .. 

•• • • 

.. .. 

Şarken Bayır, garben Kurt oğlll 
Ali, şimalen Behçet oğlu Hasıt' 
Hüseyin tarlaları, cenuben bayır· 

Şarkn Serçe oğlu Molla. H_.. 
tarlası, garben Serçe oğlu :MeııaıeC 
tarlasr, şimalen Serçe oğlu ıf~ .. 
met tarlası, cenuben Bayraktar 0 • 

lu Mehmet tarlası ile çevrilir. 

Hududu 
Şarken Tuzcu oğlu Ömer, Ş~ 
len Tuzcu oğlu, garben kan-
oğlu Durmuş, cenuben hacı Jıl~ 
met. 

Şarken Çöne Mustafa. garben S.. 
min ağa, şimalen boca Hpaıı, 
cenuben yol. 

Şarken sirkeci oğlu Süle~ 
garben Habip oğlu İbrahim, fi
malen Yusuf oğlu Mhmet, cdl"'° 
ben sofacı oğlu Bayraktar. 

Şarken hoca Mehmet ef. g~ 
hacı Abbas, ,imalen Abdu ibi 
man oğlu Hasan, cenuben sah• 
Abbas oğlu İsmail. 

Şarken çay, garben öküz oğlllt 
şimalen hacı Elvan oğlu, cellll
ben hacı Çakır ağa. 

Şarkan otuz bir oğlu, Abbdul~ 
garben tuzcu oğlu Mehmet, şiJlllı' 
len ve cenuben Mehmet ef. 

Şarken dede oğlu Mustafa, gar.
ben hacı Mehmet ef. şimalen ., 
cenuben tuzcu oğlu Ömer. 

Şarken Mustafa ef. garben ~ 
oğlu topal, şimalen çakır, cenll
ben Bekir oğlu Mustafa. 

Şarken uhibi senet, prben l[a... 
ıım oğlu Ahmet, şimalen. deli 
Mehmet oğlu hacı Hüseyın ce· 
nuben yine bacı Hüseyin. 

Şarkan koca bacak oğlu Hüseyin. 
garben bayram ağa, timalen ve 
cenuben deli Mehmet. 

Şarkan çankal oğlu İbrahim, ~b 
ben yol, şimalen ve cenuben Salı 
oğlu Mehmet. 

Şarken Mustafa ef. , garben EıDif 
topal oğlu Mehmet, timalen ~ 
kır oğlu Mahmut, cenuben Be .. 
oğlu Muatafa. 

Yuıiarda hudut ve evsafı saire si yazılı olan ve tapuca müseccel bulunan bazinei maliyeye aid 18 
parça gayri menkullerin mülkiyetleri satılmak üzere açık artu maya konulmuştur. Bedeli 1110-
.uyede haddı l&yık görüldüğü takdirde 27. ıo. 1937 gününe rastlayan çarşamba günü saat ıs de mal
mUdllrlllfil nezdindeki satıt komiıyonundc.u ihaleleri yapılacaktır. Talipleri % 7,5 temlnatıarll0 
Dıale &(kıtı olan mezkQr gün ve saatte komieyona müracaatları ilin olunur. (3922) 3-5783 

Dr. BAsit Orek 
Cebeci merkez hu

tahaneei dahili haıta· 
lddar mütehaaıııı 
HergUn hastalarını saat 15 
den ıonra Yenitehir Met
rutiyet caddeıi 10/1 numa· 
ralı evinde kabul eder. 

.. ____ Tel: 1694--

imtiyaz sahibi ve Ba,mu. 
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Baf!Duharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumt ne,riyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdilrii 
Mümtaz Faik FENİK 

Ulus Basımevi: ANKARA 

1891 
Serveti fünun UYANI~ Serveti f\inun 

1891 
Ba,yazarı: A. İhsan Tokgöz 

47 ıenedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gl• 
zetenin Ankara'da satı• yeri A K B A Kitabevidir. Se· 
nelik abone 10 Ura. Sayısı 20 kuru._ ----...... -..---:.:..;;;;.;--.;~---------------------------~· 

Orman koruma genel komutanlığı satııı 
alma komisyonundan: 

1 - Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı için .çıli 
eksiltmeye ~onulan 6955 metre yazlık elbiselik kumqa eksiltııı' 
günü istekli çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 43. cU madde9i rdl' 
cibince on gün uzatılarak ikinci eksiltmesi 23 1. te,rin 937 c~ 
tesi günü saat 11 de Ankarada Yenişehirde komutanlık binasPJUP 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (3825) lira 25 kuruş muvakkat temtnatı 
286 lira 87 kuruştur. • • 

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak her gün komi•yonda görülebiJ.if' 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ..,. 

sika ve teminat makbuzlariyle ihale gün ve saatmda meüOr ._. 
maiyona müracaatları. (3898) s--5775 

YENi SiNEMALAR HALK 
BU GECE 

Kuvvetli ve enteresan bir mevzu çer. 
çeveai dahilinde temsil edilen mev. 
ıimin büyük franıız filmlerinden 

LA GARÇONNE (Erkek kız) 

Oynıyanlar ı 

Marle Bell - Henry Rollan • 
J. Catelain 

Ayrıca Dünya haberleri 

BUGÜN BU GECE 

Kızıl ihtilalinin en muauam abne
lerini mükemmel bir surette canJanhraA 

KRONŞT AT BAHRİYELİLERi 
TÜRKÇE SÖZLU 

İlaveten: D. Haberleri 

HALK MATİNESİ 12,15 de 
GECE YARISI YILDIZI 


