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G. Metaksas bugün geliyor 
DOST ELEN BAŞBAKANI 

~ 

Dün Is tan bul' da büyük 
gösterilerle karşılandı 

Dost Elen Başbakanı 
General Metaksas Bn. 

Metaksasla beraber 

llaşbetke 

Misafirimiz 
Falih Rıfkı ATAY 

Dost Yunanistan başvekili Ek-
8elans Metaksas ve sayın eşi bu 
•abahtanberi Ankaramızın misa
firidirler. Hoş geldiler. 

Senelerdenberi gittikçe kuvvet
lenerek devam eden türk • yunan 
dostluğu, Metaksas iktidarı dev
rinde, son samimilik haddini bul
lkluştur: "iki millet arasında hu
dud yoktur!,, sözü Atatürkündür. 
"iki ordu birdir!,, sözünü Metak
&as'ın ağzrndan duyduk. Bunun kı
&aca manası iki milletin biribirine 
ayrılmaz karde,lik hissi ile bağlı 
olduğudur. Bu dostluğun, şimdiki 
cihan politika şartları içinde her 
ıanıandan daha kıymetli olduğu 
&öı götürmez. Kıyılarımızı bularnık 
A.kdenizin suları dövüyor. Dost
luğumuz kadar kuvvetli olan barı
!a sadık kalma ahdimiz, Avrupa in
&aniyeti için bir ferah noktası teş· 
kil etmektedir. 

Ekselans Metaksas, 4 ağustos 
936 tarihinden beri Yunanistan i
:aresinin başındadır. O yalnız bir 
aşvekil değil, bir rejimin kuru

C~su, yunan milletinin temayülJe
rtni tamamen temsil eden bir li
der, bütün manası ile, milletin 
~ukadderatmu sevk ve idare eden 
h~r. şeftir. Birkaç sene içind~ her 
•rı halef si::; zannolunan bırkaç 

reisi kaybeden velôd yunan mil
heti, Metaksasta son tarihinin 

1}!lıca şeref ve şöhretlerinden bi-
ltıi bulmuştur. Metaksas karışık 
~emlekete sükun, rahatsız halka 
ll:tur, sarsılmış ekonomiye ni:aln, milli müdafaa cihazlanması

't a Yeni bir hız verdi. Metaksas 
llı llnanistanı bir istikrar ve inkişaf 
ı· &.rı.zarası almıştır. Bu halden bi
~ kadar kim memnun kalabilir? 
rı r~u, nizamlı ve kuvvetli bir Yu-
&.rı.ıstan, Balkanları ve Akdenizi 

(Sonu 5. inci sayfada) 

G. METAKSAS AKŞAMUSTU 
ANKARA YA HAREKET E1Tl 

İstanbul, 18 (A.A.) - Yunan baş .. 
vekili ve hariciye nazn-r Ekselans Ge
neral Metaksas ve refikaları bugün saat 
18.35 de Tophane nhtxmma çılanrşlar .. 

dır. -
İstanbul valisi B. Ustilndağ, yunan 

başvekilıini Başvekalet vekili vo harl· 
ciye vekili namına karıılamağa memur 
Hariciye vekaleti husust kalem müdü
rü B. Refik Amir Kocamaz ile Amiral 
Okan ve yunan başvekilinin mihman
darlığına tayin edilen mim müdafaa 
vekaleti emir subayı deniz binbaşısı 
Nejad ve Hariciye memurlarından Şem· 
seddin Mardin, Bayan Ruşen Eşref ü
naydm, yunan elçisi. jeneral konsolosu 
ve refikası, şehrimizde bulunan yunan 
gazetecileri, ajans ve matbuat mümes-.. 
silleri saat 15.30 da Şirketihayriyenin 
71 numaralı vapuru ile Tophane rıhtı
mından hareket etmişler ve saat 16 da 
Yedikule açıklarında Averof'a mülaki 
olmuşlardır. 

Averof kruvazörü beraberinde ken-

(Soım s. inci sayılada) 

Milletler cemiyeti taralından Hatay seçimini kontrola memur heyet. 
Ankarapalasta B. Numan Menemencioğlu ile beraber 

Hatay seçimi için 
Milletler cemiyeti heyeti 
dün geldi ve akşam gitti 
29 ikinci teşrinde yürürlüğe girecek olan Hatay ana yasası tatbikatından 

' olarak yapılacak seçimi, Milletler cemiyeti adına kontrol etmek Üzere sancağa ıiL 
mekte olan heyet dün sabah şehrimize gelmiştir. 

Yedi kişiden mürekkeb olan heyet istasyonda kar§tlanmışttr. Heyet azaln 
doğruca Ankara Palasa gelmişlerdir. 

Öğleye kadar otelde istirahat eden heyet azalrı öğle yemeğini dış bakanldr 

siyasi müsteşarımız B. Numan Menemencioğlu iİe beraber yemişlerdir. Heyet 
azalrı öğleden sonra dış bakanımız Dr. Arasla konuşmuılardll'. 

Milletler cemiyeti heyeti, dün alqam saat 21.30 da şehrimizden ayrılan Toros 
ekspresiyle Hataya hareket etmiş ve istasyonda uğurlanmıştır. Heyet bq ay 
Hatayda imiacaktır. 

1 Tuncelinde KARADENIZDE FIRTINA · ıvANG<J!:ONDE 

hadise nasıl 25 kazazede bir haftadır ikinci gemi 
çıktı ? dalgalarla çarpışıyor! göle indirildi 

Bütün şahidler isyanı 
Seyid Rıza'nm 

Çıkardığını söy liyorlar 
Elaziz, 18 (A.A.) - Seyid Rızanın 

muhakemesine bugün saat dokuzda de
vam edildi. Bugün isyan hareketinin 
teşvikçisi olan Seyid Rıza'nın bu işler
deki alakasına aid rollerini gösteren 
şahidler dinlenildi ve Seyid Rıza ile 
karşılaştırıldı. Dinlenenler arasında 
şahid olarak iki nahiye müdürü ve bir 
de şahid Seyyid Hüseyin vardır. Şahid· 
ler, şehadetlerini yaparlarken Hayda. 
ran aşireti reisi Kamer, Demenan aşi
reti reisi Cebrail ve Yusufan aşireti 
reisi Kamer ve azılı şaki Kamer oğlu 

Fındığın ve Seyid Rızanın isyan hare. 

(Sonu 5. inci sayı/ada) 

B. Celal Bayar kaza yerine 
bir deniz tayyaresi gönderdi 

lstanbul, 18 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Son günlerde Ka
radenizde müthiş bir fırtına sahilleri dövmekte ve vapurları bile yol· 
larından alakoymaktadır. Fırtına yüzünden birçok gemiler, motör
ler tehlikeli vaziyetlere düşmüşlerdir. Hele son alman malumata gö
re, Midiye açıklarında 4 mavna ve üç motör bir haftadanberi Kara· 
denizin müthiş dalgaları arasında çalkanmakta ve yollarını kaybetmiş 
vaziyette bulunınaktadrrlar. 

Bu mavnalarla motörlerin i
çinde 25 kişinin ölümle pençeleş
tikleri, aç, susuz, giyeceksiz, bitab 
bir hale düştükleri ha.her alınmış
tır. 

Bunlar ellerindeki vasıtalarla kur. 
(Sonu 5 inci sayfada) 

Fil is tinde 

Çarpışmalar 
oluyor 

Kudüs, 18 (A.A. - Hayfa ile Safd 
arasında yüzlerce filistinli birbirine 
girmiştir. 

Mücadele iki saat devam etmiştir. 
Telavivde ve Yafada vaziyet ger. 

gindir. Polis ve askeri kıtalar intiza
mı temin için mesailerini tanzim etmiş
lerdir. 

Otomobillere, kamyonlara taarruz 

Bitlisliler B. Celal Bayara 
şükranlarını arzettiler 

Van, 18 (Hususi muhabirimizden) 
- Van gölünde işletilmek üzere Eko
nomi Bakanlığı fabrika ve havuzların.. 
da tamamen türk işçileri tarafından ya. 
pılan Bitlis gemisi burada gene türk 
işçileri tarafından kurulduktan sonra 
törenle suya indirilmiştir. 

Bitlis gemisi bu vasıtalarla yapılan 
ve göle indirilen gemilerden ikincisi_ 
dir. Bundan bir müddet evel de Van 
gemisi suya indirilmişti. Halk bu iki 
gemi ile gölde gidiş ve gelişin çok 
muntazam bir hale konmasından dola.. 
yı sevinç içindedir. Van gemisinin bo
yu 33.25 metre genişliği 6 metredir. 
Sürati 10 mildir. 60 ton yük almakta.. 
dır. İçinde 24 kişilik birinci mevki yol
cu 18 yataklı ve 50 aded ikinci mevki 
kaırarası vardır. Gemide elektrik, kalo. 
rifer ve radyo tesisatı vardır. 

İkinci gemi Van gölü kenarında 
Tatuanda suya indirilmiştir. Bu müna· 
sebetle Tatuan belediye reisi Başveka.. 
let Vekili B. Celal Bayara bir telgraf 
göndermiştir ve Bitlis gemisinin suya 
indirilmesi dolayısiyle coşkunluk teza. 
hüratı gösteren Bitlislilerin şükran 

hislerini arzetmiştir. 

etmekle zanaltmda olanlara karşı sıkı WTS O CJiS O JTalllla~ 

Yeni yugoslav orta elçisi B. Acemoviç dün mutad törenle itimadna
mesini Cumhur reisimiz Atatürk'e takdim etmiştir. Resmimiz, dost 
memleket elçisini Çankayada gösteriyor. 

tedbirler alınmıştır. CUMHURiYET BAYRAMINDA 
Katiller devam ediyor 

Kudüs, 18 (A.A.) - Bu sabah Ku. 
dtis civarında arap işçilerinden mürek. 
kep bir gurup üzerine ateş açılmıştır. 
Bir arap yaralanmıştır. İşçiler yahudi 
mahallesi civarındaki evlerden ateş e
dildiğini söylemişlerdir. 

Bundan maada bu sabah Kudüsün 
( Sonu S inci çayfada ) 

ULUS 
Yeni Rotatif makinesinde 
28 büyük sayfa çıkıyor 
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Harb sanayii smıfı 

Bt1 sınıf askerlere 
yevmiye verilecek 

Aakeri fabrikaların aeferde aana tkir ihtiyacını timdiden karıı1a
ınaık, ordunun hazar ve 1efer içm bir kısım ailah ve mühimmat ihtiyaç,
larını daha ucuza maletmek ve az bir masrafla çok iş çıkarmak maksar 
diyle teşkil edilmiş olan harb sanayii sınıfı için hükümet bir kanun 
projesi hazırlamıştır. 

Köy muallimleri sağlık 
kurswıa gidecekler 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekfile.. 

ti vilayetlere yaptığı bir tamimle köy 
kanunu gereğince tayin edilecek köy 
sağlık koruyucularına mahsus 6 hafta 
devam etmek üzere bir kura açılmasını 
emretmiştir. 

Bu kursa 25 • 40 yatında ilk tahsil 
görmü9 vatandaşlar alınacak, köy öğ. 
retınenleri bu i9lere bilhassa tercih edi. 
Jeceklerdir. Kura programını kıaa teş
rih, fizyoloji, hıfzmsıhha, salgın has

talıklar, kazalara karşı ilk yardım den.. ' 
leri teşkil etmektedir. 

Yeni gemilerimiz 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Alman. 

yada inşa edilmekte olan yeni gemiler 
geldikçe, deniz yolları idaıreaindeki 
kadrosunda bazı değişiıklikler yapıla

caktır. İdarede bugün çalıştmlanların 
çoğu kırk y~rnı aşmış gemilerdir. Bun.. 
lar kadro dıtında bırakılacak, bu suret. 
le gemilerin eskiliğinden doğan tamir 
masrafları topyekun kazanılacaktır. 

Diğer taraftan, inşa halinde bulu.. 
nanlar teslim alındıktan sonra, on mil
yon liralık tahsisat ayrılarak bir~ ge
mi siparişi daha verilmesi muhtemeL 
dir. Bu da tahakkuk ederse, idarenin 
biitün gemileri yenilenmiş olacaktır. 

İktısad Vekaleti, yeni gelecek ge. 
milerde çalıştırılmak üzere aıtı maki
nisti staj için Almanyaya gödermeye 
karar vermiştir. Bu makinistler, yakın
da yola çıkacaklardır. 

Erzurum mebuslarının 
tetkikleri 

Erzurum, 18 (A.A.) - Mebuslarımız 

Bayan Nakiye ile Bay Şükrü tetkik ve 
temaslarına devam etmektedirler. Dün 
akşam halkevinde umumi bir konuşma 
yapılmış ve dilekler tesbit edilmiştir. 

Misafirler şerefine umumi müfet
tişimiz Bay Uzerle vali ve parti başka
nı H. İşcan birer ziyafet vermişlerdir. 

H A V A 1 .____ ___ _ 
Gece ısı 8 derece 

Dün şehrimizde hava bulutlu geç

miş, gecenin en düşük ısısı 8, gündü

zün en yüksek ısısı 16 derece olarak 

kaydedilmi~tir. Dün yurdun Trakya, 

Kocaeli, Eğe mıntakalarmda hava ya

ğışlı, yurdun diğer mmtakalarında bu

lutlu geçmiştir. 

Dünkü yağışların karemetreye bı_ 

raktıkları su mikdarları Rizede 75, Muğ 

lada 25, Nazillide 44, Aydında 36, Gire. 

sonda 34, Bodrumda 31, Zonguldakta 

25, Alaşehirde 23, diğer yerlerde 20 - 5 

kilogram arasındadır. 

Dün en düşük ısı Erzurumda 1, en 

yüksek ısı da Adanada 28 derecedir. 

Faydalı yağmurlar yağdı 

Bolu, 18 - Üç gündür ince ve de

vamlı yağan yağmurlar toprağı yumu

~ttığmdan çiftçi sapana sarılarak iki 

aydır kuraklıktan süremediği tarlasını 

ekip aktarmaya koyulmuş ve yüzü gül

müştür. Vilayet çiftçisinin iyi tohum 
tedarikinde kolaylık için husui idare 
büdçesindeki tohumluk sermayesiyle 
Adapazarı tohum ıslah istasyonundan 

buğday mübayaa etmek üzere ziraat 

müdürü Adaya gitmiştir. 

Bolunun Cele ve Köroğlu dağları

na kar yağmıştır. 

Şebinkarahisar, 18 (A.A.) - "Oç 
gUndenberi nafi yağmur yağmaktadır. 

Bu gece de fehre yakm yiikaek dağla-
• ra kar yağmıştır 

Bu proje ile, hizmeti diğer aı~ 
mflar hizmetinden uzun ve ağır o
lan bu sınıfa rağbetin artınlması 
gibi tebeblerden bqka imalahn 
nef ueti ve iatibsalahn a.zimi ran
dımanının elde edilebilmesi iÇ3 
devamlı surette fikir ve beden e
nerjisi harcıyacak olan bu sınıf 
mensupla.rma bir yıpranma hakkı 
kaqıhiı olarak ehliyet dereceleri
ne göre birer mikdar yevmiye ve
rilecktir. 

tlç maddelik olan proje şudur: 
"Aııkert fabrikalar (kara, deniz, ha

va) kadrolanna dahil harb kıtaları er1e

rine kanunt istihbklarından başka bu 

krtalarma iltihaklarmdan itibaren üç ay 

g~tikten sonra ba9lamak fartiyle ehli

yet g&teren ve meaaileriyle müessese

yi mcnfaatlendiren erlere sırf çalı~tık· 

lan günlere mahsus olmak ve birinci 

sene en çok 50, ikinci sene de 100 kuru

şu geçmemek üzere askeri fabrikalarca 

takdir edilecek bir yevmiye verilir. 

Bu yevmiyeler, askeri fabrikalar 

büdcelerinin amele ücretleri tertibinden 

tesviye olunur.,, 

Proje netri tarihinden muteber ola

cakt:ar 

Bursada odun kömür 

Bursa, (Hususi) - Belediyemiz o

dun ve kömüre narh koymuştur. Kömü

rün perakende olarak kilosu 3,5, toptan 

3 kuruşa satılmaktadır. Odunun pera. 

kende kilosu 40, toptan 30 paradır. 

Halledilemiyen dava 
Bir mesele, her zaman bahse ko

nan ve bir türlü halledilemiyen bir 
mesele, bugünlerde, gazetelerimiz_ 
den birkaçrnda, bazı arkadaşların ya· 
zılarına gene mevzu olmaktadır: Pe_ 
yami Salanın "Tornistan edebiyatı,, 
başlıklı yazısında temas ettiği bu me_ 
seleye, Ercümend Talu da ''Edebi· 
yat kazandırır mı?,, suali ile diğer 
bir cihetinden dokunuyor. 

Bu mesele iki başlı bir meseledir: 
Bizde, telif veya tercüme edil

miş iyi eserler neden azdır? Bu bir. 
lyi eserleri meydana getirecek 

ediblerimiz olmadığı için mi edebi
yat kazandırmaz? Bu iki. 

Peyami Safa hiddetleniyor: "Ci
han edebiyatınd~n türkçeye çevril
miş bütün eserlerin tecrümesi yüzde 
doksan kötüdür.,, 

Ercümnd Talu, realist, iddia e
diyor: " ••. Ekserisinin muhitinde bu
lunduğum bu kalem ve fikir erbabı
nrn eserlerinden kazandıkları para 
hep bir araya toplanacak olsa bugün
kü günde şöyle böyle bir ziyafet çek
meğe dahi yetmez.,, 

lyi telif, iyi tercüme ve kazanç ..• 
bunlar, muhakkak ki, birıbirine ~rkı 
sıkıya bağlı işlerdir. En güzel eseri 
yszcmz, Avrupa edebiyatından en ta
nınmış bir eseri - Peyami Safamn 
istediği gibi _ aslı kadar güzel ter -
cüme ediniz; fakat sarf ettiğiniz za. 
mam size kim ödiyecektir? Bin bas
kı mı? Ankara caddesindeki kütllp. 
haneler mi? Bu kütüphanelerin elin· 
d~ olan tevzi mekanizması mı? 

Ercümend Talu'nun görüşünü 

paylaşmamak imkansızdır. Muharrir 
mesleğini tesise, muharriri koruma 
ğa, muharriri değil sadece terfih, 
hatta zengin etmeğe mecburuz. 
Yarınım ıstırab içinde düşünen mu
harrir? Fakat bu ancak bir fevkal
beşer olabilir. Bizdeki tahrir şöhret
lerini bundan dolayıdır kı' birer ft!V

kalbeşer gibi hayretle telakki etmek. 
teyiz. - N. B. 

ULUS 

Karaya oturan 
Türkan vapuru 

kurtarıldı 
lstanbul, 18 (A.A.) - Beş gün ön.. 

ce Mudanyada kayalar üzerine dü~n ve 
baş tarafından yaralanan türk bandı.. 
ralı "Türkan , vapuru türk gemi kurtar. 
ma tirketinin pora kurtarma gemisi ta.. 
rafından kurtarılmıştır. Türkan vapu
runun çok kuvvetli esen rüzgar ve fır
tınada, denizlere tamaınen açik bir yer~ 
de kayalar üzerine çarpıp oturması türk 
gemi kurtarma şirketinin 8 senelik fa
aliyeti zarfında yaptığı kurtarma işle
rinin en tehlikelisi ve en muva!fakiyet
lisini teşkil etmiştir. 

Konyada geçim durumu 
Konya, (Hususi) - Tic~ret ve Sa

nayi odasının yiyecek maddeler için ha 
zırladığı bir istatistiğe göre şehrimiz· 
de gıda maddeleri üzerinde yüzde on 
nisbetinde bir yükse!tlik vardır. giye. 
cek eşya ile evler kiralarında da yüzde 
yirmi nisbetinde bir yükseklik var. 
dır. Fakat bütün bu yüksekliklere rağ
men Konya diğer bir çok şehirlerimizle 
nisbet edilDliyecek derecede ucuz bir 
yurd köşesidir. -

Aydm'm su ihtiyacı 
Aydın, {Hususi) - Dahiliye veka

leti imar heyeti fen şefi mühendis Bay 
Eşref şehrimize gelerek, belediye rei_ 
siyle birlikte, şehir suyu için baraj ~.a.. 
pılacak mahalle gitmiş tetkiklerde bu
lunmuştur. Mühendis Eşref bir ınüd.. 
det sonra inşaatın başlanmasının mu· 
hakkak olduğu söylemiştir. 

Mühendis Eşref Aydından önce 
Muğlaya gitmiş, Muğlaya getirilecek 
sıhhi su işini incelemiştir. 

Fıstık pahalaşıyor 
Gazianteb, (Hususi) - Bu sene 

kuraklık yüzünden fıstıklarımız iç ya.. 

pamamıştır. Bu senenin rekoltesi 650 
bin tondur. Fialarda yüzde yirmi bir 
fazlalrk vardrr. Bu sene iç fıstık 140-160 
kavlak 60·75 kuruştur 

Dük'e dair 

Windsor dükünün Amerika'ya gide
rek büyük şehirleri gezip sosyal mesele
ler hakkında bazı tetkikler yapacağı ta
hakkuk eder etmez Şikago'nun büyük 
gazetelerinden biri hemen şu haberi ver
miştir: Windsor Dükü Holivud'da bir 
filim çevinneği kabul etmiştir. K.cralm 
kalbi adını taşıyacalc olan bu filimde Dük 
Greta Garbo ile birlikte oynıyacaktır." 

Bu haber Londra' da o kadar elim bir 
tesir icra etmiştir ki, bir franıız gQete_ 
sinin yazdığına bakılırsa, Şikago'lu ar· 
kadaş da nihayet verdiği haberi §U su
retle tashihe mecbur olmuştur: "Wind. 
sor dükünün bir filimde rol alacağı hak
kındaki haberimizi esefle tashih ederiz. 
Bu filimde Greta Garbo'ya arkadaşldc 
edecek olan zat Dük değil, tanınmış si
nema aktörü Charleı Windsor'dur.'' 

Siz bu isimde bir aktör tanıyor mu_ 

•unuz? 

Harb bir hastalık mıdır? 

Harb, kolare veya veba gibi bir has
talık mıdır? 

Enternasyonal klinik - ki bugünlerde 
Paris'te bir kongre yapmıştır - reiai, 
Doktor Camerone diliyle bu suale şu ce
vabı vermektedir: "Bu afetin önüne geç
mek kabildir; tedavisi ise süratli olma
hdır ." 

Kliniğin ikinci reisi de buna şu söz
leri ilave etmİ§tİr: "Harb acaib bir psi
kozdur; kısa zamanda bütün be§eriyete 
sirayet edebilir. Fakat §İfası için ona tu· 
tulmuı olanların hepsini birden teda'V'İye 
liizum yoktur. Her memleketten iki Üç 
kitiyi karantinaya almak: yeter.', 

Karantinaya konulacak olanlar, de
mek ki, barb mikrobunu beyinlerinde ta
şımakta olanlardır. 

Reü D' Annun.zio 

Bir franaız dergisinden: 
"İtalyan akademisi reisliğinde rah

metli Marconi'yi tair ve edib D' Annun
zio'nun iırtihlaf etmesi kararla§brılmıt· 

br. Halbuki bu akademide azalık kabul 
etmesi için yapılan teklife ihtiyar ıair 

f Yabani zeytinlerin aşılanması 
26 milyon mahsul veren 

54 milyon yabani 
zeytin ağacı var 

Elde mevcud ista.atistiklere göre memleketimizde halen 26 milyo·n 
zeyiin ağacı ve 54 milyon kadar da yabani zeytin (delice) meveuddur. 
Mahauldar zeytinliklerden vasat oJa rak senede 230.000 ton zeytin tane-
si alınmakta ve bunun 210.000 tonundan takriben on milyon lira kıY .. 
metinde 24 hin ton zeytin yağı çıkarılmakta ve geri kalan 20.000 ton 
da salamura sofra zeytini yapılmaya hasredilmektedir. 

Kon .. qada mahsul 
çok iyi 

Konya, (Hususi) - Bu yıl konya 
mıntakasmda mahsul çok boldur. ve 
kalitesi yüksektir. Borsada yeni mah
sul üzerine hararetli alış verişlere de. 
vam edilmektedir. İstanbula, izmire ve 
Mersine ihracat yapılmaktadır. 

Erzurumda inşa faaliyeti 
devam ediyor 

Erzurum, 18 (A.A.) - İnşaatın ta

til edilmesi tabii görülen bu ayda hava. 

larm çok elverişli gitmesinden her ta• 

rafta faaliyet devam etmektedir. Umum 

müfettişlik inşaatında dairelerin üstle

ri örtülmüş ve muallim okulunun çatı 

tamiratı bitmiştir. Vilayet inşaatından 

balkevi yapıaı çok ilerlemiş., hastane ile 

imar birliği apartman ve örnek evleri

nin yalnız iç kısımları kalmıştır. Va. 

krflar apartmanının yapılması da iler

lemektedir. 

Bartında köylüye buğday dağıtıldı 
Bartm, (Hususi) - Tohum ıslah is... 

tasyonu tarafından hazırlanan devlet 
buğdayından çiftçilerimize 8 bin kilo 
buğday dağıtılmıştır. 

vaktiyle şu cevabı vermiıti: 
" Bir temiz kan eşeklerle aynı ahır

da bulunamaz.'' 
Büyük lokma yutmalı, büyük söz söy

lemeıneli. 

Benzin yerine eski püskül 

Benzin pahalı olmasa otomobiller 

her yerde çoğalacak; Amerikada ol. 

duğu gibi .. Bundan dolayıdır ki ma.. 

kina itleriyle uğra.§anlar otomobiller

de benzinin yerini tutacak bir madde 

aramaktadırlar. Bir amerikalı maki

na mühendisi - henüz teeyyÜd etmiyen 

iddiasına göre - bu mühim davayı 

halletmiştir: icad ettiği yeni bir mo

tör eski §apka, gazete kağıdı, 8'ipriin

tü nevinden çöplüğe atılacak efya ile 

iıliyebilmektedir. Demek ki bu icad, 

layık olduğu muvaffakıyete erişecek 

olursa otomobiller hakkında bundan 

böyle §Öyle kon1J!malar olacak: 

- Benim otomobil pek muktesid. 

dir; yüz kilometrede üç eski kundu.. 

ra ve bir kullanılmış palto sarfeder. 

Skoblin'in benzerleri 

Pariateki beyaz ruılar reisi MiL 
leri kaçırdığından §Üphe edilen mua.. 

vini Skoblin m~danda yoktur. Bu 

zate çok benzetilerek timdiye kadar 

iiç ki§i yakalanmı§tır. Bunlardan so
nuncu bir bakkaldır. Ba]d[al - tabii 
bakkal kılığına gİrmi§ general Skob. 
lin f arzedilerek _ götürüldüğü polia 
merkezine girer girmez §U ıual ile 
kar§ılapnıf: 

- Milleri aiz mi kaçırdınız? 
Hazır cevab bakkal hemen muke

bele etmi§tir: 
- Dünyada öyle inanılmaz itler o.. 

luyor ki yalnız general Miller'i değil, 
onunla birlikte belki Eyfel kuleaini 
de ll,fırmış olabilirim! 

Bakkal da, kendinden önceki di
ğer iki Skoblin ben;ı;erİ gibi hemen 
tahliye edilmiştir. 

Bu ehemiyetli mahaıtün dah:'
çok İstihsali ve zeytin m&Uuller~~ 
nin İyileştirilmesi halduada bır 
kanun projesi hazırla.mmrfbr· P~~ 
jeye göre bütün aşılmaz aeytinh~· 
lerin bakım, timar, toplıama, yen•· 
den fidan dikmek nar.tile nıer 
dana gtirilecek zeytinliideri tesıı 
ve yetittimıe, yabani :.ıeytiıılikle
rin açma ve 1L9dama itleri Ziraat 
vekaletinin direktif ve keatrolu aJ 
tında yapılacaktır. 

Devlet onnanJarı içinde bu]unall 
ve aşılı hale getirilecek olan .Utli.n ya, 
bani zeytinliklerin sahaları e.-rıuı id<Y 
releriyle zeytin bakmı t~tllilltı tara.
fmdan müJtereken tesbit oı-~tır· 
Bu suretle ayırd olunan _takaıarda 
herhangi bir maksadla kesim yapııına.51• 
na müsaade olunmıyaçalrtır. 

Devlet ormanları içindeki yabani 
zeytin ağaçları ya yerlerinde aıpJattırı~ 
larıa·k veya .zeytinliklerin a,daMJt'Jtına 
üzere yabani balinde yeni lrurulacal< 
zeytinliklere naklolunacaktu. J)e'Y'l~t 
onnanlarında bulduğu sahaları te6bıt 
edilen yabani zeytin ağaç1ıarından aŞl• 
lamak için her &ene talib oJıacaklarıD a• 
9ılayaçaklan mikdar tesbit ediWikteıı 
sonra o sene a§ılama için müsaade ,,e~ 
rilecek ağaçların mikdarı ve yabı1111 

zeytin ağaçları orman mefhumu dı§111' 
da sayılarak bunların tevzii. aşılattı!• 
ma ve tapuya bağlama işleri zeytin ba• 
knn teşJdlatı marifetiyle mahallin eıı 
btiytik mülkiye memuru tarafından ya· 

pdacaktır. 

Devlet mah zeytinliklerden aşıl~~· 
mak üzere şahsa veya şirkete veya koY• 
ler manevi şahsiyetine verilecek yaba• 
ni zeytinlik sahası 20 hektardan yuka
rı olamıya<:aktır. Ancak aldiğı 68:1~yı 
vekillikçe tayin edilecek müddet 1.~ın· 
de mahsuldar hale getirenlere ınura~ 
caatları takdirinde aynr mikdarda yenı 
parçalar verilecetir. Bu dağılmada e1f• 
vela toprak sahibi olmıyanlar sonra ~n 
yakın köyler ile küçük çiftçiler tercılı 
olunacaktır. 

Yabani zeytinliklerde hektar başına 
en az yüz ağaç hesabiyle bir hektar ..,e 
bir hektardan yukarı sahanın ağaçları .. 

· · ahhüd' denıere nı aşılı hale getırmeyı te e ,, d· 
Ziraat Bankasınca ve on be~ sene ınu . 
detle aşı ve timar masrafları için bir• 
aşıdan evel, diğeri aşıdan sonra oıın;a1' 
üzere iki defada hektar başına yüz ııra 
borç verilecektir. 

lzmirde bir kaza neticeeinde J<eı" 
zapla yaralananlar 

İzmir (Hususl) - Geçenlerde gUJıl 
rük ambarlarında güneş altında bıra1'1• 
lan ve şark halı kumpanyaaiylc yün ıxıeı 
aucatı türk anonim şirketine aid olafl 

kezzap bidonlarından biri infila1' 

etmiş etrafa yayılan kezzap-
'.. ··k ha ali d B Raşid, tan gwnru m arın an • 

Mehmet ve Osman ağır surette yara.-

lanmışlardı. 
Yralıların hastahanede tedavisine 

devam edilmektedir. Müddeiumuınili1' 
bu hadise hakkındaki tahkikat tv'raJ<ırıı 
tetkik etmektedir. Hadisenin tedbirsiz" 
lik yüzünden ileri geldiği anlaşılınak" 
tadır Müddeiumumilikr.e hadise baıc.-. ~ . r• 
kındaki tahkikata devam edilmek uze 
yaralılar hakkında kat'i rapor beklen• 

mektedir. 

Yurddaş/ 
Cumhuriyet bayramrııının 50tJ 

·ı 1 günü aym zamanda ''Beyaelllll e 
artrrma,, günüdür. O gün il mı1yorı 
türk biribiri üzerine ıo bu1llf birik· 
tirseler ve bu parayı ,...._,. ya· 
tsrsalar o gün bir mil,... 11eld• yilı 
bin türk lirası topJazıır. 
Ulu:ıal Eko110ııU ~• Artırma Kur:::::., 
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Bugünkü içtima 

ispanyadan gönüllülerin geri çekil. 
inesi meselesini görüşmek üzere, kanı
lnlızhk komitesi bugün Londrada İngİ· 
li:ı; ıhı bakam Eden'in reisliği altın
da içtima edecektir. Malumdur 
ki uzun zamandanberi toplanmıyan 
\'e adeta infist'.h halinde bulunan bu 
komisyon geçen haftanın sonunda içti
ma ederek bir taraftan Fransa, diğer 
laraftan da 1 talya tarafından ileri sürü
len teklifleri tedkik etmişti. Karı§mazlık 
komisyonunun geçen haftaki içtimaı
hdan evvel İngiltere ve Fransa bu me· 
leleyi üç taraflı bir konferansta gÖrü§&o 
l"ek halletmek için 1 talyaya teklif yap. 
tnışlardı. l talya İngiliz ve fransız tekli
fini reddederek meselenin Londra ka.. 
l"l§mazhk komisyonunda müzakeresini 

ileri sürmüştü. 
içtima aktedilmeden evvel iki taraf 

..-asında tebarüz eden ihtilaf §U idi: ln
fİltere ve Fransa, gönüllülerin derhal 
feri çağmlmalannda ısrar ediyorlar ve 
ancak bundan sonra Franko hükümeti
hin tanınması bahis mevzÜu olabileceğini 
ileri sürüyorlardı. İtalya ve Almanya 
ise, Franko hükümetinin tarunmasmı ve 
ondan sonra gönüllülerin geri çağırd· 
b\aları noktai nazarını müdafaa ediyor
lardı. Geçen haftaki içtimadan sonra bu 
iki noktai nazarın büsbütün telif edildi
ği iddia edilemez. Fakat her iki tarann 
da birbiriyle anlatmak için adım attığı 
IÖrülüyor. Şöyle ki İtalya, tek bir gÖ· 
nüllü ispanyadan ayağını dııarı atmaz
dan evvel Franko hük:ümetinin tanın• 
nıasında ısrar etmiyor. 
ispanyanın tahliyesine başlangıç oL 

nıak üzere, Frankoyu tanımazdan evvel 
de her iki taraftan müsavi mikdarda oL 
inak şartiyle gönüllü çekilmesini kabul 
ediyor. Bu gönüllüler çekilirken İngiL 
tere ve Fransanın da Franko hük:ümeti
ni tanımalarını istiyor. Esasen İngiltere 
teçen temmuz içinde yaptığı teklifte gö
nüllülerin geri çağırılmalan ameliyesi 
başlar başlamaz, Franko hükümetini ta• 
nunıya hazır olduğunu bildil"mişti. Ne 
İngiltere, ne de Fransa, İspanya topra
ğında tek bir gönüllü kaldıkça Franko
yu tanımıyacaklarını söylememişlerdir. 

O halda iki noktai nazar arasındaki ye
tane ihitlaf noktası şundan ibarettir: 
tönüllüler, İtalyanın teklif ettiği müsa· 
~i mikdarda mı çekilecek; yoksa her 
İki taraf ta döğüıenlerin mikdarma uy
tun bir nisbette mi? 

Herkesin bildiği bir hakikattir ki Is. 
Panyada Franko'ya yardım eden İtalya 
kıtaları, Valansiya hükümetine yardım 
eden gönüllü k:ıtalardan çok fazladır. 
Valansiya hükümetinin kıtalarındaki ya. 
hancı askerler on beş bin tahmin ediL 
diği halde Franko namına döğüşen sek:
•en bin İtalyan vardır. Bu vaziyette 
İtalyanın teklifi kabul edilecek ve ilk 
Partide çıkacak olan gönüilülerin mik. 
darı on beş bin mikdannda tesbit edi
lecek olursa, bunun neticesi, §U olacak.. 
tır ki Franko'ya yardım için İspanyada 
Yetmiş be§ bin İtalyan geri kalacağı hal· 
~e Valansiya hükümeti yardımdan büs
bütün mahrum kalacaktır. 

Bununla beraber, İtalya tarafından 
ileri sürülen teklif, ispanyadan gönül
lülerin geri çağırılmaları meselesi üze. 
l"İnde ileriye doğru atılmış bir adım te
lakki edilmiştir. Geçen cuma günkü iç. 
titnada her iki taraf da tekliflerini bü. 
kiinıetlerine bildirmek ve talimat almak 
için içtimaı bugüne bırakmışlardı. 

lapanyadan g~nüllülerin geri çekilme. 
leri meselesi artık gelmiş dıvara dayan
'nıştır. Ya bu mesele üzerinde anlaşıla. 
tak, yahudd aanla ımak imkanı olmadı. 
iı tesbit edilerek her iki taraf da hare
lceti.nde serbest kalacaktır. Ve içtimam 
"ereceği bir veya diğer neticeye göre 
de Avrupa politikası ayn bir istikamet 
takib edecektir. 

HABERLER 

İstanbul, 18 (Telefonla) -
b· X Bugün Kumkapıda düğün evinde 
ır kavga çıktı, yedi genç yaralandı. 

~ X Kamil admda bir şoför sarhoş ola
ak: arabasını sürerken Dolmabahçede 

:!:lnıetrelik setten yuvarlandı. Araba 
l'Çalandı. Şoför hafif yaralıdır. 
~ X N iko ve Koço isminde iki sabıkalı 
lt iye halasmda esrar çekerlerken ya-
alannuşlardır. 

bı )( Şehir mütehassısı Prost bugün 
~.~leketine gitti. Şehir planının on 

.:~ llıilyon liraya tatbik edileceği he-
edilınektedir. 

Japon tayyareleri gene Çin 
şehirlerini bombaladllar 

Çinliler Şimalde ilerlediler ve Japon 
askerlerini ricate mecbur ettiler 

9 DEVLET 
KONFERANS/ 

Nankin, 18 (Hususi) - Çin ajansı bildiriyor: Taihuan'dan gelen bir 
telgrafa göre çinlilerin, son muzafferiyeti kendilerine Çin seddi içinde 
Jingsankug'da stratejik bir noktayı almaya yarıyacaktır. Japonların 
Şansinin cenubunda Niangbekuan'ı aldıklarına dair verilen haberler 
esassızdır. 

Brüksel, 18 (A.A.) - Fran
sa, İngiltere, Amerika ve Ka
nada 30 ilkteşrinde toplanacak 
olan dokuzlar komitesine Bel
çika hükümeti tarafından da
vet edilmişlerdir. Çin kuvvetleri, Sinyuan ve Pa

otov' da toplanmaktadır. 
Dün japon tayyareleri, Kvelin has.. 

tahanesi üzerinde uçmuşlar ve 20 bom.. 
ba atmışlardır. Bu bombalardan 6 sı 
şehrin üzerinde patlamış 53 kişinin ö. 
lümüne ve 200 kişinin yaralan.rnasına 

sebeb olmuştur. Saat 7 den evel, jıaıpon 
tayyareleri Kvangsikvan sahilinde Vuc· 
hov şehrini bombardıman etmişler ve 
16 ev ile birçok çiftlikleri harab etmiş.. 
lerdir. Burada da 100 kişi ölmüştür. Di_ 
ğer taraftan japon tayyareleri müdafa.. 
asız 20 şehri bombalamışlar ve büyük 
zararlara sebebiyet vermişlerdir. Tsen.. 
gehen'de 300 kişi ağır surette yaralan
mıştır. Japonlar, Çin ordusunda bazı 
isyan hareketleri olduğunu haber ver_ 
mişlerse de Çin mahfilleri bu havadL 
sin tamamiyle uydurma olduğunu ve 
Çin halkının maneviyatını bozmak üze. 
re yapıldığını bildirmişlerdir. 

Wentsaopong'da kanlı muharebeler 
olmaıktadır. İki düşman alayı bu civar
da mağliib edilmiş ve ricate meobur bı.. 
rakılmıştır. Burada gene Çin mitral
yözleri japonların ilerleyişini kesmiş 
ve japonlara ağır zayiat verdimiştir. 

Bugün japonlar, Pootung - Sapei'de 
kasabaları bombardıman etmişlerdir. 

Japonları ricale mecbur ettiler 
Şanghay, 18 (A.A.) - Tsinandan 

Santral Nevs ajansına bildiriliyor: 
Çinliler, Tiençin • Pukeu demiryo. 

lu cephesinde Piangyuanın cenubunda 
mukabil hücuma geçmişler ve japc>n]a.. 
rı şimale doğru ricate mecbur etmişler
dir. 
Şimalde çin kıtalannın harekah 

Şanghay, 18 (A.A.) - Santral Nevs 
ajansının bildirdiğine göre sekizinci 
orduya mensub Çin kıtaları Şansi'nin 

şimalinde taarruzlarına devam ederek 
Şahar eyaleti hududunda kain Kuang
ling'i geri almışlardır. 

Son günler zarfında Şansi'deki mu
harebeler pek şiddetli olmuştur. Bilhas.. 
sa 16 ilkteşrinde birkaç yüz Çin ve ja. 
pon askeri ve üç Çin generali maktül 
düşmüştür. 

Çin ajansı bundan maada Pukeu -
Tiençin demiryolu uzunluğunda rnuka· 
bil taarruza geçen Çin pişdarlarının 
Pingyuan'a vasıl olduklarını bildirmek
tedir. 

Tokyo, 18 (A.A.) Tebliğ - Suiyuan 
eyaletinde japon ordusu 17 ilkteşrin sa
at 9 da Paotov şehrini işgal etmiştir. Bu 
şehir Pekin • Suiyan demiryolunun a
rasmda ve dış mogolistan merkezi çine 
rapteden irtibat hattında mühim bir 
stateji noktasıdır. 

Çinliler de zehirli gaz 
kullanıyorlarmış! 

Tokyo, 18 (A.A.) - Hariciye ne. 
zareti adına söz söylemeğe selahiyetli 
bir zat Şanghaydan zehirli gazı muhte
vi bir çin obüsünün bulunduğunu bildi
ren bir rapor aldığını söylemiştir. Bu 
zat şimdiye kadar çinlilerin zehirli gaz 
kullandıklarına'clair bir emare elde e
dilmemiş olduğunu ve hiç bir japon as_ 
kerinin zehirli gazdan ölmediğini ilave 
etmiştir. 

Ayni zat Japonyanın resmen dokuz 
lar konferansına davet edilmediğini fa
kat davet edilmesini ümid ettiğini söy_ 
lemiş ve demiştir ki: 

-'' Sadece bu hususta resmi olmı
yan Tokyo ve Brükselde Belçika hükü~ 
meti tarafından teklifler yaptlmıştır.,ı 

iki taral da mlha yanaşmıyorlar 
Şanghay, 18 (A.A.) - Gerek japon 

makamları namına söz söylemeğe sala
hiyetli zatı, gerek Çin makamları adı
na beyanatta bulunmağa mezun zatı din
lemiş olan ve bunlardan her iki memle-

ketin hareket tarzı hakkında izahat al
mış bulunan Royter ajansı muhabiri, 
Japonya ve Çinin sulh teklifleri düşün· 
memekte olduklarını bildirmektedir. 

Çinin herhangi bir sulh projesinin 
münakaşası bahis mevzuu olmadan evel 
Japonların Şimali Çinden çekilmelerini 
ve Mançukuonun Çine rücu etmesini 
istemekte olduğunu kaydeden Çin ga
zeteleri, Çinin muvakkat tesviye suret
leri arzu etmemekte olduğunu yazmak
tadırlar. 

Bu gazeteler, Çinin dokuz devlet 
konferansı dışında her türlü gizli mü
zakerelere muarız olduğunu ilave et
mektedirler. 

Çinlüer iki japon tayyaresini 
düşürdüler 

Şanghay, 18 (A.A.) - Santral Ni
yuz ajansına göre çinliler, Şapeide iki 
japon tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Çin tayyareleri ile bataryaları Pao
Şing-Road bölgesinde bir japon taburu
nu yoketmişlerdir. 

Bir japon taarruzu üzerine Vusung 
koyunun cenubunda bulunan bir çıin a
layı mahvolmuştur. 

Fraınsa'da umumi 

1 tal ya da 9 devlet konf eran
sma çağınlmı§tır. Romadan 
bildirildiğine göre İtalyan 
mahfilleri, İtalyanın bu daveti 
kabul etmesinin gayri müm
kün olmadığım söylemekte- ı 
<lirler. 

SOVYETLER BIRLIGINDE 

İç ticaret komiseri 
vazifesinden affedildi 

Moskova, 18 (A.A.) - Sovyet mer

kez icra komitesi, Sovyetler birliği iç 

ticaret komiseri Veitzer'i vazifesinden 

affetmiş ve yerine Smirnof'u tayin ey. 
!emiştir. 

-
B. Stoyadinoviç döndü 

B. Stoyadinoviç öğleden evvel BeL 

grada avdet etmiştir. 

meclis seçimleri 

Halkcılar cebhesi son 
seçimde muzaffer oldu 

Paris, 18 (A.A.) - Umumi meclis azalığı seçimleriyle birlik aron
disman meclisleri azalığı seçimleri de yapılmaktadır. Bu sonuncu seçim 
de umumi meclis seçimlerinin cereyamnı takib etmiştir. 

1865 azalık için yapılan se- almışlardır. Radikal partisine gelince 
çimlerin neticeleri tunlarclırı eski meclislerde olduğu gibi yeni m~-

Komiinistler 66 azalık. Kazanç: 43 !islerde en fazla mikdarda mümessile 
malik olacak olan parti olacaktır. 

Sosyalistler 309 az!hk: Kazanç: 84 
Cumhuriyetçi oasyalistler ittihadı 

31 azalık kayıp: 7 
Müstakil sosyalistler 15 azalık. Ka-

yıp: 18, 
Radikaller: S azalık. Kazanç: 2. 

"Kamil Pelletan grupu" Radikal sos
yalistler 544 azalık. Kayıp 37 

Müstakil radikaller 114 azalık. Ka

yıp: 33. 

Halkçı demokratlar 54 azalık. Ka· 
zanç. 9. 

Sol cenah cumhuriyetçiler 237 aza-
lık. Kayıp : 78. 

Sağ cenah cuınhuriyetçileri 391 a-

zalık. Kazanç: 10. 
Fransız sosyalist partisi 29 azalık. 

Kazanç: 23. 

Fransız halk parti.si 2 azalık. Kazanç ı. 

Faris, 18 (A.A.) - Kanton seçimle
ri radikal - sosyalistlerden maarif nazı
rı Jan Zaıy, Orleanda intihab edilmiş

tir. 

Kanton seçimleri hakkında Paris 
gazetelerinin tefsirleri 

Faris, 18 (A.A.) - Kanton seçim_ 

lerinin neticeleri, gazetelerin mutalea

larına zemin teşkil etmektedir: 

Lö Jurnal, diyor ki: 

B. Kamil Şotan, gece yarısı gazete. 

cilere şunları söylemiştir: 

- Balotajda elde edilen neticeler, ilk 
turun tevlid etmiş olduğu seçim teyid 
etmektedir. Memleket, halkçılar cep. 
hesi hükümeti tarafından, direksiyo
nu radikal olmak üzere takib edilen si~ 
yasete olan güvenini göstermiştir, 

Pöti Parisiyen, yazıyor : 

Komünistler, bazılarının haber ver_ 

miş oldukları ileri hareketini gerçek

leştirmiş olmaktan çok uzak bulunmak. 

tadırlar. Bilakis sosyaistler, fazla rey 

Figaro gazetesinde B. Dor Messon, 
yazıyor: 

Dünkü seçimin hakiki manası~ 1936 
ilkbaharında ki ihtilal hareketinin yal· 
nız durması, değil aynı zamanda rica 
tidir. 

Övr gazetesindenc 

"1935 de teşekıkül etmiş ve 1936 da 
teeyyüd etmiş olduğu şekilde halkçılar 
yığını, mevzileri muhafaza etmektediT, 
hatta bunları kuvvetlendirmişlerdir. 

Memleket, vermiş olduğu reylerle halk
çılar yığını programına bağlı olduğu

nu ve fakat bugün ancak bu programa 
sadık olup bazı acelecilerin düşüncele
rine iştirak etmemekte olduğunu gös
termiştir.,, 

Sosyalist Popüler, gaeztesinden: 

"Fransız milleti, hükümetinden 1936 

senesi mayıs ayındaki seçimin istemiş 

olduğu siyasete pervasızca devam edil

mesini istemekte ve bunu beklemekte
dir., 

Komünist Humanite gazetesi, diyor 
ki: 

"Milletin düşmanları tefrika manev

ralarını arttırdılar, fakat emekleri boşa 

gitti. Halkçılar cebhesi, seçimlerin san
dıkları başında muzaffer çıktı. Fransa, 
halkçdar cebhesi demekriır ve öyle ka
lacaktır.,, 

Kırallık taraftarı Aksiyon Fransez, 
yazıyor: 

"Seçimin ikinci devresi, sahte nik

binlere ve seçi,min hepisinin iki mark
sist fırkanın ümidlerine mutabık çık

mamasına rağmen, birinci devresinden 
daha fenadır.,, 

Doyçland kruvazörü 

Londra, 18 (A.A.) - Doyçland kru.. 
vazörü, bugün Cebelüıttarıka gelmiştir. 

) = 

, BASIN JCMAL 

İspanya davasını hal için 
Cumhuriyette Yunus Nadi, ispanya 

iç harbmm enternasyonal mahiyetini i
zah ederek Almanya ve 1 talyanm bu 
memlekette bolşevimıin kurulmasına ka.. 
tiyen mani olmıya karar verdiklerini te. 
barüz ettirerek, ispanyada bol§evik re.. 
jimi kabul edilmemek tartiyle bir u.zlaı
ma şekli bulmak hususunda bu iki deY. 
lelin neden Fransa ve lngiltereye teklif
lerde bulunmadıklannı soruyor, bu tak
dirde meselenin halli için ileri doğnı 
esaslı bir adon atıhnıt olacağını söyli
yor. Zira muharririn fikrince: 

"Böylelikle kendisinde Avnıpayı at. 
§e vermek tehlikesini tafıyan bu sözdıa 
dahili İspanyol cidali şu veya bu suret
le nihayete ermit olur. Boltevik oJma.. 
mak §artiyle kendi haline bırakılacak 

İspanyanın bu kadar kanlı hailelerdea 
sonra nihayet mutedil milli bir bükü.. 
mette karar kılarak tedavisi uzun za.. 
mana muhtaç yaralanru sannıya koyu.. 
lacakları §Üphesizdir. 

POSTUNU KAYBEDEN YALANCI 
ARSLANLAR 

Kurunda Hakkı Süha Gezgin, Etaziz
de cumhuriyet adaletinin kartısına çıka. 
nlmış olan dersimli asilerin acıklı ve 
iğrenç manzaralarını tahlil ederek 1IZUJl 

zaman kahramanlık rolü oynamıı olan 
bu adamların şimdiki zavallı ve korkak 
vaziyetleri üzerine dikkati çekerek di
yor ki: 

"Dünya mahkemelerinde birçok ihtilal 
hadiselerinin hesabı sorulmu§, cezası ve. 
rilmiştir. 

Mefkureci ateş ruhlu, hakimler, sa. 
tırlar ve sehpalar karşısında inanışlarını 
bir kerre daha tekrar fırsab l>ulduklan 
için sevinmişlerdi. Bunların içinde ken. 
dilerini celladlarına bile alkışlatmış kah
ramanlar vardır. Fakat şu Dersim ba1-
dudları bunlardan ne kadar uzak!... lg
leri boşalmış kaplumbağa kabuklan gi
bi susuyorlar. Belli ki göğüslerinde ne 

bir inanın kuvveti, ne bir atkın atqi, ne 
de bir baklan aydınlığı yaşıyor. Adi ça
pulculuklar, yağmalarla terbiye edilmİJ 
ruhlarında bir damla asalet yok. 

Dün dağ başlarında uluyorlardı. Ba 
gün adalet divanı karıısmda titriyorlar. 
Dün kirli birer silah ta§ıyorlardı. 8ugüa 
yalan kusuyorlar. Seyid Rıza bundan 
önce: 

- Yıldızım söndü! 

Demişti. Y angmla parlıyan, kanla bo
yanan bir yıldız elbette söner.,, 

KlTAB ALAKASI AZLICI 

Son Postada Ercümend Ekrem Talu 

yurdumuzun esash derdJerinden biri o
lan kitab alakasının azlığı meselesine ye
niden temas ederek diyor ki: 

"Eskiden kitabbane merakı, bilhassa 
kibar ve zengin sınıfın öğündüğü bir 
şeydi. Mesela bir Ahmed Vefik pa... 

şanın, bir Halis efendinin, ellerine ge. 

çen bütün parayı nadide eserler topla. 
mıya hasretliklerini duyardık. Ve bu ze. 
vat öldükten ıonra, türk irfanı kendile.. 
rinin baha biçilmez kitab hazinelerinden 
çok istifade etti. 

Ne yazık ki snobizm denilen feci illet 
sinsi sinsi damarlanmıza nüfuz edince 
bu güzel heves, kitab okuma ve toplama 
hevesini sürüp götürdü, yok etti. 

Ve işte böyle, en nadide bir kitab kol
leksiyonu mezada çıkarılıyor da, alıcı bu
lamaz oluyor.Halbu ki mezat edilen bat
ka şeyler olsa, yığınla müş.terisi çıkardL 

Kokteyl, briç, poker partileri, soba ba
şında, güzel bir kitab okuma zevkini öl
dürmüştür. Havaiyattan mütaleaya va

kıt bulamıyoruz. Lüksümüzii hergiiıa 

biraz daha artırmak, başkalarından a· 
şağı düşmemek endişesi, büdcemizde 
kitab sabn almıya maddi imkan bırak.. 
mıyor. 

Yazık! çok yazık l 
Ve düşünüyorum da; bu zevki bizde 

yeniden uyandırmak için, kitab okumayı 
snobizmin icabatından İmİ§ diye propa. 
ganda yapmaktan başka çare göreml 
yorum. 

Sinema yıldızlarından heT birinin Ho
livutta birer zengin kitabbaneleri ftll. 
mış ..•• 

Greta Garba ile Robert Taylor her 
gün bir kitab okuyup bitirmeden yalaja 
girmezlermiı. 

Windsor dükü, madam Simpson'u ki
taba düşkün olduğu için aevmİ§. 

Haydi baylar, bayanlar! göreyim aizil 
onlara benzeyin de, bu memleketi kita
bın mağdur ve makhur olduğu ülke ol
maktan kurtarın artık!,, 



c=====4===============-============================================= ULUS 

un nistan a General 
metaksasın rejimi 

G eneral Met.aksas'm 1!236 aenesU:ıi.u 
4 ağustosunda Yunanistanda te

sis ettiği rejim he.D.iiz on beşinci ayını 
doldurmamıştır. Buru.ınla !>erahet;t sü. 
kUna, nizama ve organize işe susamış 

olan dost milletin, yüksek ıbU tefin i. 
daresi altında neler yapabileceğini is.. 
bat için bu kadar .kısa bir zaman par
çası kafi gelmiştir. 

Metaksas rejiminin komşumemleke. 
te getirdiği yenilik ve salahın derecesi· 
ni daha iyi takdir etmek için gözleri
mizi ondan evelki zamaııların Yunan.is.. 
tanına çevirmek lazımdır. Gerçekten 
ve hususiyle son yıllarda, i~ siysetinin 
karışıkhğı y:izünden Yunanistan, dost· 
larmı zaman zaman endişeye düşürmek. 
ten hali kalmry2n, müşkül anla·r yaşa· 
ım.ştrr. Son haddinde tecezriye uğra
mış siyasi tqekküU.crin aralan:ı:ııdai:i 

rrkabct ve geçiınsizlilder yiizümien 
dt\rlet teknesi boeahımaktm kurtnla
mamıı ve hazan cidden tehlikeli aa.Jar 
geçirmiştir. Bubahran en had doetn'esi
ne siyasi rekabetlerin memlehtte n. 
Iahlx bir iç kavga manzarası y.aıattığı 

zaman vannrstrr. Bit-ibirini t:akib eden 
' . 

hükümetler, btr an önce b~hnaJan-
nı bekliyen acil işler yerine, meRiie.. 
rini kunetlentlirecek t.edbidede uğ. 

~aktan geri kalmıyOt'lar, ,r:rli ve 
yaban.el pek 4iOk O'rganiann hec .ası
taya baŞYtırarak memlekete ya:ptddan 
propagandalar muzır tesirlerini göster
mekten hali kalmıyarak h~kl bi.nöiri
ne düşman zümrelere bölüyOT'du. Biri. 
birini takib eden gre-rler", if hayatında 
tahammülü İınÜI\sız ulmrtılı bİT ha.. 
.,;a yaratıyordu. Yalnız 1936 yılunn ilk 
altı ayı zarfında gre.-lerin memlekete 

kaybettirdiği 2.190.000 i• günü 159.5 
milyon drahmi kıymetinde heba o~ 
bit' ıoıerveti ifade ediyordu. Fakat bıu, 
yatnu: i\i'Çilerin kaybetti\ı:leridir. Bu 
~lec yüzünden mütet>eki.l surette 
milletin uğr.ıd1ğı zaran: en az on miL 
1i olarak hesablamak hata olmaz. 

İç ihtilali takib eden devrede, eski 

liberal bava içinde memlekette İmtik
rar ve sükiinu tesis et.menin imkjnsı&-
lığı bütün aklı ba_şı.nda uı:wuxla:r tara. 
fmdan takdir ediliyordu. Ancak, özle~ 
nen sükun ve iş rejimini kuracak ener. 
ji~ iradeyi bulmak, bütün mesele ban. 
dan ibaretti. 

İşte, yüksek kabiliyet ve şahsiyeti 

önceki icraatiyle de hedtese taum.mış 
ve kendin1 miHetlne sevdirmi' olan G. 
Metaksa~ bu müşkül devn!de, bu me1ı0. 
liyetli işi deruhde etmelrtim çekinme
di. Kendine Ye m111etine olan inanl:, 

mutlaka ba~arıl~1 lar.nn gelen bu iıte 
muvafhktyctin mutlaka elde ~leee
ğine en büyük teminattı. 

Millet ve vatan menfaatlerine rıd 
her tüdtl hareketlerin ve icraatın scr
bc5tçe ic . .ı cdi lcbildiği biT arıarıi tcji.. 
mine paydos borusunu çalan 4 ağ-usta. 
inkılahr, c1ı• muhitlerde önee hayret ve 
biraz; da itimadsrzhkla ~ılaıımadr 

değil. Filhakika bu memlekette son 
yıllarda biribirini takı'b etmiş olan hii-

Yeni rejim dost yunan 
milletine ne kazandırdı ? 

kiimet darbelerinin. devamsu:lığı TC ıc

ııerWliği bu kaııa.atte olan.lan .zahiren 
haklı gösterebilirdi. Hakikati halde u. 
nutulan bir keyfiyet vardı ki oda bu 
iı:ıkılibm diğerlerinden tamamen fark. 
1ı olan mahiyet V'C karakteriydi. 

Bu inktlab, uynı cidden kabarık o
lan h.ükümet darbelerine bir ~nisin.i i
ltve ma.ksadiyle değil, fakat bu kan
şı.klık ve kuvvete müracaat oyunlarına 
lir nihayet vererek millet ve meımlekıet 
üzerinde otoritıe.ini t~ü edeoek hakiki 
bir devlet kurmak için halis bir vatan 

aş.kı ile wcuda getirilmişti. 
Politika husıwmda hududsuz bir 

serbestiye ah,pnı.ş olan ynnan milleti
nin böyle otoriter bir rejime intibak e
demiyeeeği iddialarına on dört aylık 
sükfin ve iş devresinin millette uyan
iln:dığı minnet ve •ilkran hislerinden j. 
yi tek.z:ib olabilir tni? 

Yeni rejim, bir sene gilii kısa bir 
zaman zarfında dost memleketin umu
mi manzarasını esas1ı bir surette değiş
tirmiştir. Artık Yunanistan, dostlarım 
olduğu kadar Elen mi11etini de haklı o· 
lara.k düşündüren bıir mesele ohna..ktan 
çıkmış, yükselme ve terakki yolunda, 
çal~kuı n lıcabili~tli b.aikı:na layik bir 
çığıra girmiştir. 

Metaksas rejimin.in memlekete en 
büyük hediyesi, bir aene zarfında yeni
den organiu edilecek büyük bK kuvw:t 
haline getirilen ordudur. Daha öneclri 
devirlerde, arasına politika ve propa
ganda unuırlannın kanıması yüzünden. 
bu ordunun kalitesinden 90k şeyler 
kaybettiği muhakkaktı. Ordunun böyle 
bir illıete tutuhmsındaki. mahzurun bü
yüklüğünü bir asker sıfatile pek iyi tak
dir eden general Metabas. vatana biz. 
met olan yeni ~ ordmımı dlahı 'ft 

yeniden tensiki ile ~lam'flıt:. Bitmez 
tükenmez parlamento münakaşaları ara· 
sında çok zaman il:ıınale uğramış olan 
bu ordunun ihtiyaçları yeni rejimin bir 
an önce karşılamak için var kuvvetle 
çalıştığı bir iş sahası olmu§tur. Bugün 
Elen ordusu, en büyük ~efi olan Jcrra].a 

ve kıymetli kurtarıcısı general Metak· 
SM"a sadck, bir di•iplüı ve fedaldrlık 
,,..ası haline gelmi.~. Kaybedilen bıü
yülı: zamanlan telifi i~ 11imdi bütün 
gayretiyle işe koyulmuş olan bu ordu, 
artık Balkanların ~rek e.ebhesinde 
vücudu ve kudreti kuvvetle hi!ISedilen 
e.haniyetli bir varlık olmUftur. 

Parti mücadelelerinin bitmez tü
kenmez miinakaf3Lanna nihayet veriJ.. 
mİf olduğu büyük bir ıüratle Iıazuıaiı
IDlf olan yeni kaııun ve kararnameler 
memlekete, ihtiyacı olan inkıllb Iejis-
1.aayonunu getimıİJtir. Bilhassa işçiler 
için vücuda getirilen sosyal sigorta. 
kollektif çalışma mukaveleleri, asgari üc--

retler, bataklrkların kurutulması sure
tiyle elde edilen t-0prak1ann ihtiyacı 

olan çiftçilere taksimi, köylülere aid 
vergilerin indirilmesi gibi enerjik inkı· 
lablar, müst.ahsil sm1fın uzun seneler 
parti mücadelderile elde etme~ mn
vaff.ak olamadtklan cserlerdiT. Halbuki 
eski rejimde bir sosyal sigorta kanunu
nun :hanrlanmasr için dört yıl çal~ 
mak ieab etroi,, bu 'kaclaT u.zun zamanda 
hazırlanan bu kanun, tatbik me.-lrii~ 
konu.ldılğu gün iflas etıni,ti. 

Bugün gerek &Osyal sigorta, ge~k 
8 saatlik if baftasma aid hükümler, be:c 
tarafta muvaffakiyetle tatbik edilı:ııeik
tedir. Bn yeni tedbir sayesinde tasar
ruf edilmiş olan !)8.J)QO çalışma günü do
kuz ay zarfında yeni~ 95.000 ~ ~ 
sahibi etmeyi mümkün ~tır. Bu 
sayededir ki, bir türlü elde etmeye m.11-

vaff ak olamadıkları haklan iç.in müfrit 
partilere meyleden büyük bir işçi küt
lesi yeni rejimin en lıanmli 1au:ftar1a.

rı arasına girm.1şti.r. 

O rdu için yapılan munzam muraf
lara rağmen büd«nİn gdic ft 

ı:n.urai kısunla.n de~. mim 
tahvil ve esham laymetleri yübeJmift 
itibar teessüs ettiği için kredi imünla
rı genişlemiş ve bu yüzden iş hayatın
da hissedilir bir genişleme olınuştur. 

Bir yandan da bükü.met imar ve nafıa 
itlerine hu azmandan daha büyüık bir 
faaliyetle girişmiş, esaslı yolların bir 
an önce ilmıali için lhım. gelen krediler 
konulmuştur. 

Zirai istihsali entansif bir şekilde 

a.rbrmak iç.in yapılan çalıpnalar aeme
resini vermiş, buğday istihsali yüzde 73 
artmlf, dJf ticarette, yüzde 23 n.iıibe

tinde bir geııİfleme oJmnştu:r. 

Yeni rejimin memlekete 1aDin etti
ği servet fazlası milli bankada muha
faza edilen altın stokuna da tesirini gös
termiş, bu stok 4 ağustos 1936 da iki 
milyar 573.000.000 drahmi kıymetinde 

iken, 1931 nisanı sonunda bymeti üç 
ıniJyar 285.000.000 drahmiye yiikaebniş
tir. 

'Göçmenlere yapllan yardnnlaır da 23 
milyon altın drahmi mikdarında fazla

la~tu 

Bütün ~ sahahrmda. kıymet ve e
hemiyeti yukarıda verdiğllnis birkaç ra
kamdan kolayca a.nlaşdabilece.k biı' kal
kınma vardır. 

Yeni rejim yolunda konuşan vakıa
lar ve rakamlar, fazla izahata ihtiyaç 
göstenniyecek kadar beliğdir. Bu reji
min memlekete temin etti.i sükfin v~ 
emniyet, vatan uğrunda seferber olmuş 
iradelerin memlekete bahşettiği en bü
yük nimettir. Bu nimetin kıymetini, bu 
sayede on beş yıldır terakki ve inki§af 

BlBLlYOGRAFYA 

Havacılık ve Spor 
On yıla yakın bir zamandanberi ya

y.ılım.sını i.W:rine aldığı büyük havacı
lılt davasının değerli organı olan Ha
vacılık ve Spor mecmuasının 201 inci 

MlflSI sıJanıştr. 

Behçet Kemal Çağların ''Yurd tur
nasında kadınlar ve İnönü kampı,, Şa
kir Hazım Ergökmenin "uçan adam 
va.cüeu.i unutma,, başlıklı yazılan ile 
!nönfi kampında bi%e havacılık şehri
miz.in ikinci yılını büyük bir başarı ile 
kapayan İnönü genç1iğinin tahassüs. 
Jeri mecmuanın bu sayısını süsliıyor. 

Teknik yazdu !kısmında (Para
'fÜtçillük nedir?) ba,lıklı yazı çok en
t'erewandmr. (Habeş harbinde İtalyan 
havacılığı) başlıklı yazı, Çelik kartal. 
larm, son .senelerin bu büyük harbin_ 
de gördüğü ana vazifeyi izah etmek
tedir. Selim Sırrı Tarcan, bu sayıda da 
spor pedagojisi başlıklı serisine devam 
ediyor. 

Bütün okurlanm.ıza tavsiye ede

riz. 

Erzincanda kurutulan 
bataklık] ar 

Errinean, 18 (A.A.) - Enincan 

ovası bataklıklannm kurutulması için 

bir seneden fa21a devam eden harita 

alma işleri sona ermiş ve bugün kurut

ma ameliyatına törenle başlanllll§tır. 

Açtlma merasiminde vali, komu.. 

tan ve vilayet tt komutanlık ileri ge-

lenleri ile 'bir çok şehirli ve köylü halk 

bulunmuştur. Nurgfilı ve Çermik batak.. 

l.ıldarını ihtiva eden iiç bin hektar era

ıci iUer.inde kanallar açılarak .kurutma 

yapıla<ak ve iki bin hektar kadar saba 

kabili iskan bir hale getirile~lrtir. Ka.. 

na11arın açılma işi 17 ayda ikmal edile. 

cektir. »unun için ele iki eskovatör ça.. 

h§tı.nJ.auktır. Davetliler ve bütün halk 

bu meaut günü kutlamaktan doğan se

vinç içindedirler. 

.J._ _R_A _n_v_o_I 
ÖÖLE NEŞRİYATI : 12.30 - 12.50 

Muhtelif plak neşriyatı. 12.S0-13.15 Plak 

Türk musikisi ve halle şarkıları. 13.15-

15.30 Dahili ft harici haberler. 

AKŞAM NEŞRİY A Tl: 18.30-19.00 

MuhtelH plak neşriyatı. 19.00-19.30 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 

Adnan ve arkadaşları). 19.30-19.45 Saat 
ayan ve arabça nejl'.iyat. 19.45 - 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hik
met Rıza ve arkadaşları) 20.15-20.30 
Sihi konufllla (Operatör Şevket Pek) 
20-30..21.00 plakla dans musikisi. 2100 
- 21.15 Ajans haberleri. 21.15-21.55 Stüd
yo salon orkestrası : 
1 - Mendelsshon Romance 2 - Doni
zetti Lucrezia Borgia 3 - Leo Fail 
Dollarprinsesin 4 - Leoncavallo Zaza 
5 - Paul Lincke Felies Bergere. 
21.55-22.00 Yarın.ki program ve İstiklfil 

MarşL 

yolunda dev adımlarh ilerlemiş olan 
türk milleti herkesten iyi takdiır edecek 

mevkidedir. 

19 - 10 - 1937 == 
Anteb'in bir senelik 

ticareti 
Gazıanteb, (Hususi) - Şehiriml• 

zin 1936 yılı idha1at ve ihracatını gös
teren bir cedvele göre geçen senenin 
ihracatı ithalatından 758 bin lira fazla 
dır. geçen seneki ihracat 4.320,000 lira, 
ithalatta 3.562,000 liradır 

İhracat mallarımızın başlıcaları 
1,110,000 lira kıymetinde Anteb doku
ması ve kilimleri, 711,000 liralık iç ve 
kavlak Anteb fıstığı,, 137.000 liralık Anı 
te-b pekmezi, 22z,ooo liralık yün, kıl 
ve mamulatı, 200,000 liralık Anteb sa.
bunu, 79000 liralık deli tütün, 233,000 
liralık ispirtolu içkiler, 64-000 lira kıy• 
metinde deri ve mamı.ıt.atı, 194,000 lira 
kıymetinde canlı hayvan (bunun 154 biJ 

liralığı traU'Sittir.) 585,000 liralık rnuh'" 
telif yerli mallar, 180 bin liralık dışa
rıdan gelip Türkiye dahilinde ihraç 
olunan maddelerden ibaretir. 

İthalatrmrzın 2,415,000 liralığı Tilr

ki.~den, 1,l4'1,000 liralığı yabancı IJJeıtı
lleketlerden yapı.lın1'tır. 

Erzurum belediyesinin 
yoksullara yardnnı 
En·urum, 18 (A.A.) - Belediye. 

yoksullar için 300 kişilik bir aş evi aç

mrştır. Yersiz ve yurdsuz olan çocuk

ların barınmalarını temin ve tahsilleri

ne devamlarını da tem.in etmiştir. 13\1 

iki verimli ve yerinde İf muhitte büyiitE 

bilgi ve sevgi uyandmnı~tır. İlk okul

lar yardım kurulları faaliyete geçıniş• 

lerdir. Bu kurullara teberrü için bir çolı 
hamiyetli be~riler para ile yardııll 

etmektedirler. Bu yıl bu, kurulların i.i• 
yeleri çok artmı11tır. Cumhuriyet baY

ramında bu teşekküller ve çocuk JturU• 

mu 600 çocuğu gi\Ydirecektir. 

Er.zurumda ekin vaziyeti 
Erzurum, 18 (A.A.) - Haftanın s0t1 

günleri çok fırtınalı geçmiJtir. Çiftçi 
harmanları tamam.en bitirmiştir. Hubt'~ 
bat fiatlarınm düşkünlüğü, ııiraat barl' 

kaaı buğday mübayaasma b~layınca bet 
taraf olacağı muhakkaktır. Erken son 
'--'--- _,_:_: • . t klar faaliyetle 
l.llüüll ıı::.&.U.Uı ıçın opr a 
sürülmektedir. 

Halkevinin daveti 
Halkevi başkanlığından: Evimiz 

köycüler komitesi üyesinden bir dil, 
tarih edebiyat komitesi üyesinden iki 
üye eksik olduğundan perşembe gü~U 
saat 18 de bu şübelere mensub üyelerın 
gelmeleri rica olunur. 

Berat gecesi 
.Diyanet i'leri reisliğinden : 
20 Birinci teşrin 1937 ça~amba gil• 

nü şabanın on dördüncü gününe tesa.. 
dilf etmekle yevmi me.ddlr akşaıot 
"PERŞEMBE GECESİh Leylei Berat 

olduğu ilan olunur. 

Moda aleminde 
Mevsimlik yeni şapka modelleri 

için 

BAYAYAN -AFİFE-
Viyanadan Anka.raya dönmüş ve 
kıoleksiyonunu müeseeee6inde 

göstermeye ~tır. 

Tefrika: No. 149 
' ,; • - ~ ~ ..- .. 1 ... ... - • • .... • 

Şekspirden · H ikayeler 

Aynı zamanda Tarsusta Leoniue, Diyo
nisya'dan korktuğu için Marina'yı öldürdü
ğüü söylemiş, çok bilmiş karı da yalancık
tan teessür göstererek cenaze töreni yaptır
mış ve kızcağıza bir abide diktirmişti. Ara
dan çok geçmeden Perikles, sadık nazın 
Helikanus yanında olduğu halde hem kızı
nı görmek, hem onu alıp memleketine gö
türmek maksadiyle Tarımsa .geldi 

yor, etrafında olup bitenlerin f311kma vara
mıyordu. 

Tarsustan Sur'a giderken gemi, Marina
nın oturduğu Militen'eden geçmişti. Bura
nın valisi Lisimakus, üzerinde kırallara 
mahsus işaret bulunan bir gmin.in yakından 
geçtiğini görerek bir mavnaya binmiş ve i
çinde kim bulunduğunu anlıyabilmek için 
yanma kadar gitmişti 

söylüyordu; Perikles, kendisine hiç bir ce
vab vermiyordu. Hatta, yanma bir yabanc:.· 
nm geldiğinin farkında bile değil gibi go-

Yazanlar: Mary ve Charleı Lamb 
Çevire~: Nurettin ART AM 

Sur Prensi Perikles . 
Marina ile konuştuktan sonra vali, büs

bütün kızı aşın derecede takdire başlamıştı. 
Her ne kadar önceden onun şöhretini duy
muş idiyse de, gene bu Bayanın bu kadar 
hisli, faziletli ve iyi olacağım ummamıştı. 
O gün ayrılırken v~ kıza bütün bu mezi
yetlerine devam etmesini söylemiş, eğer bir 
defa daha kendisinden haber alırsa bunun 
kendi lehine olacağını bildirmişti. 

Lisimakııs, Marina'nm smat ve iretin
deki harikuladeliklere o kadar mecltib ol
muştu ki onunla evlenmeğe karar vermişti. 
Şimdiki mütevazi haline rağmen bu kızın 
doğuşta asil olduğuna kanaat getirmişti. 
Marina ise anası babası kim olduğuna dair 
kendisine sual sorulduğu zaman cevab ver-

. miyar, oturup uzun uzun ağlıyordu. 

Ufacık bir bebek iken Kleon ile karısına 
bıraktığı ve o zamandanberi görmediği kı
zını, bu rahmetli krraliyenin yavrusunu gö
receğini düşünmek Perikles'e ne büyük bir 
neşe ve zevk veriyordu! fakat kendisine 
Marina'nın öldüğünü söyledikleri ve adına 
dik.ilen abideyi gösterdikleri va.kit, zavallı 
prensin duyduğu iztirabı tasavvur edemez.. 
siniz. O, oraya sevgili Taisa'dan kalan son 
yadigan görmek, onunla avunmak için gel
mişti. Halbuki şimdi duyduğu onun ölüm 
haberi, gördüğü onun için dikilmiş bir abi
deydi. Onun için dayanamadı ve bu uğursuz 
memleketi görmek istemiyerek hemen ge· 
misine bindiği gibi, gerisi geriye döndü. 

Gemiye girdikten sonra kendisini ağir 
bir melankoli aannı§tL Artık hiç konuşnıu-

Helikanus, valiyi büyük bir nezaketle 
kabul etti ve geminin Surdan geldiğini, j .. 

çinde prens Perikles'in bulunduğunu söyle
di. 

Helikanus, valiye prensi şöyle anlatı
yordu : 

- Üç aydan beri kimselerle konuşınu
yor; sürekli bir keder içindedir. Onun ba
şından geçen bütün felaketleri anlatmak u.:
zun sürer; fakat son zamanlarda kızını kay
betti; daha evvel de kansı ölmüştü. 

Llsimakus, prensi görmek ricasında 
bulundu; gösterdiler. Prens, gayet sevimli 
ve iyi çehreli bir adamdı. Vali, onun yanma 
çıkınca kendisini tazimle selamladı : 

- Çok yaşayınız şevketlim; Tanrı sizi 
korusun! dedi. Fakat Lisimakus boşuna söz 

rünüyordu. . 
O zaman Lisimakusım aklına Manna 

geldi. Belki de o buraya gelse, o tatlı dil!, 
güzel sözleriyle prensi konuşturabilirdı. 
Bu fikri Helikanus da muvafık bulunca ha
ber gönderip Marinayı çağırdılar . 

Kız, babasının içinde sessiz ve hareket
siz oturduğu gem.iye girince, sanki prenses 
olduğu biliniyormuş gibi, hararetli bir sıı· 
rette karşılanmıştı. Herkes bir ağızdan, 
onun için : 

- Aman, ne kadar zarif bir bayan! di-
yordu. 

Lisimakus da : 
- Bu kızın asil bir ailenin çocuğu oldU· 

ğuna eminim; onu kendime zevce olarak al· 
mak istiyorum, dedi. 

Ondan sonra, bu kendi halinde bulun3~ 
kıza, sanki büyük bir asılzade imiş gibi bt'" 
tab ederek, bu geminin içinde hiç konu~; 
mıyan bir prens bulunduğunu, büyti'k bt i 
matem çektil'ini anlattı. Ve sonıa, sanl< 

- Sonu var.-
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General Metaksas Dr. Aras ve Atinaelçimiz R. Eşref UnayJınla beraber 

General Metaksas 
bugün geliyor 

(.B~ 1. inci sayfada) 
disini Marmara adası önlerinde karşıla
yan Zafer ve Tmaztepe destroyerleri 
prova hattında olduğu halde seyir ha
linde idi ve karşılayıcıları hamil olan 
vapur Averof'un borda açığında yanın
da Haydarpaşa önlerine ~ldi. Burada 
Vali Üstündağ ile Amiral Okan ve Re
fik Amir Kocamaz ve mihmandarlar, 
Bn. tlnaydm. yunan elçi ve konsolosu 
Averof'un motörü i~ kruvazö.re geç
mişlerdir. General Metaksas berabedn
de Atina elçimiz B. Ruşen Eşref oldu
ğu halde A verof'uıı arka balkonundan 
karşılama heyetini -;;elamlamıştır. 

Rıhtımda karşılama 
Heyet Averof'da askeri törenle kar· 

şılanmış, dost ve müttefik başvekile, 

hoş geldiniz, denmi§tir. Vali Ustün<lağ 
ile Amiral Okan ve Bn. tlnaydm ve 
yunan elçisi tarafından Bn. Metaksas'a 
buketler takdim edilmiştir. 

Averof Selimiye önüne geldiği va
kit 21 atım topla şehri selamlamış ve 
Selimiye.den de mukabele olunmuştur. 

Tam saat 18.15 de Averof Dolma
hahçe önünde demirlemiş ve muhterem 
yunan bas.vekili burada 'i.rket vapuruna 
geçerek Tophane rıhtımına çıkmıştır. 

Şirket vapuru Averof'dan nhtuna 
gelirken limanda bulunan vapurlar sü
rekli düdüklerle misafiri selamlamışlar 
'7e rıhtım üzerini dolduran binlerce 
halk bu selamlamaya şiddetli alkışlar
la istirak etmişlerdir. 

Rıhtımda merkez kumandanı Ilgaz, 
deniı; kumandanı ve emniyet direktörü 
ile Balkan antantı devletleri diplomat
ları yunan başvekilini karşılamıf. aske
ri bir kıta saygı resmini yapmış ve mı
zıka yun .. n ve istiklii" marşlarını çal
mıştır. Misafirler buradan otomobiller
le Per:ıpalas'a gitmi~lerdir. 

Misafirimizin yanındaki zatlar 
İstanbul, 18 (A.A.) - Yunan baş· 

vekilinin yanında isimleri aşağıda yazı
lı zatlar vardır : 

Papadakis: Elçi rütbesini haiz mat
buat ve propaganda umum direktörü, 

Jan Romanos: Yunan hariciye ne
zareti Türkiye işleri şübesi direktörü, 

D. Konstas: Balkan işleri direktörü 
Andraklis: Yunan başveka.Jeti hu

susi kalem şefi. 
Nobelis: Kumandan ve baş\'ekalet 

yaveri, 
Adopulos: Hariciye nezareti ate

şesi, 

Vekiarellis: Atina ajansı direktö. 
tii J 

Matanos: Matbuat müsteşarlığı ra
portörü, 

Bunlardan başka 8 gazeteci ile bir 
foto muhabiri de heıyete refakat etmek
tedir. 

Amfra1/or ('"1''7~.,Jrı ziyorof/Pr 

İstanbul, 18 (A.A.) - Ramidiye 
kruvazörü amiral Okan'ı hamil olduğu 
halde Dolmabahçe önünde demirlemif
tir. 

Averof gemisinde yunan donanması 
kumandanı Vis amiral Ekonomu bu.. 

f 
İki amiral yarın karşılıklı ziyaret

lerde bulunacaklardır. 

Misalirimiz geliyorlar 
İstanbul, 18 (A.A.) - Yunan Baş

vekili ve Hariciye Nazırı Ekselans Me. 
taksas bugün şehrimize gelmelerinden 
sonra bir müddet Parapalasta dinlen_ 
mişler ve saat 19.15 de maiyeti ileri 
gelenleri ve mihmandarları ile biıJik_ 
te tekrar Tophane rıhtımına gelerek 
buradan şirketi hayriyenin 71 numara.. 
h vapuru ile Haydarpaşaya geçmişler• 

dir. 
Büyük misafirlerimiz, Haydarpaşa

ya varmalarında türk ve yunan bayrak.. 
lariyle donanmış olan istasyonun dışı
m ve içini dolduran kesif bir halk küt
lesi tarafından tezahürlerle selamlan· 

mıştır. 

Garın içinde askeri bir kıta ekse. 
lans Metaksas'a saygı resmini yapmış 
ve mızıka yunan ve türk milli marşları. 

nı çalmıştır. 

Tam saat 19 da dost ve müttefik 
yunan hüküıneti reisi ve refikaları be
raberlerinde Atina elçimiz Ruşen EŞ
ref Ünaydın ve Bayanı, yunan elçisi, 
Hariciye Kalemi Mahsus Müdürü Re
fik Amir Kocamaz ve mihmandarları 
olduğu halde kendilerine tahsis edilen 
hususi trenle Anlraraya hareket etmiş

lerdir. 
istasyonda muhterem misafiri va-

li Üstündağ ile merkez kumandanı Il
gaz, yunan donanması kumandanı Eko
numo Averof zırhlısı suvarisi, emni
yet direktörü Salih Kılıç ve yunan ge
neral konsolosu uğurlamışlardır. 

Amiraller arasında telgraflar 
İstanbul, 18 (A.A.) - Donanma ku 

ınandanı amiral Okan, Hamidiye kruva
zöründen Averofda bulun.makta olan 
yunan donanması kumandanı amiral 
Ekonomuıya bir telgraf çekerek halen 
sularımızda ve her dakika biraz daha 
yaklaşarak üzerindeki büyük ve kıymet 
li dostu getirmekte olan Averofu Dol
mabahçe önünde beklemekte olduğu bil 
dirmiş ve çok samiml saygı ve ıelamlarL 
nı iblağ etmiştir 

Amiral Ekonomu, cevabında bu tel 
grafa çok hararetli cümlelerle teşekkür 
ettikten sonra kendisinin ve bütün yu
nan kırallığı bahriyesinin hissiyatını 
bu telgrafta izhar olunan hislere tama
men uygun olduf!unu ve dost ve müt
tefi1.- millete yanrlmi\kta oı~n bu .ziva
retten cichlen hi\htivar cıı,tı1'7un11 hil_ 

dirmis, seHlm ve saygılarının kabulü-

nü rir.'I etmi<;tir. 

General Metaksas'ın 
hayatı 

Bugün Jehrimize gelecek olan dost 
Yunanistan ba§vekili general Metakaaa, 
12 ey!UI 1871 de Yunaniıtanda Kefalon. 
yada doğmuıtur. Metaksaı, Bizanı 28• 

manmda ve yunan adalarının Venedik 
ve lngilteı-e idareıinde bulunduğu an
larda mühim mevkiler İşgal ttlmit olan 
çok eski Metaksas ailesine menıubdur. 

akade-

1 

l1 L US 

............. ~, 
GENERAL METAKSAS lspanvada 
1 ürki.qe hakkında 40000 İtalyan 

dostluk .. .. ,
1 

•• 
hislerini anlatıyor gonu u var 

Roma, 18 (A.A.) - Havas ajansı lstanbul, 18 (Telefonla) - Muhte
rem misafirimiz dost Yunanistan baJ
Tekili ve hariciye nazın ekaelanı Me
takaas; bugün gazetecilere ıu beyanat
ta bulundu: 
"- Pek kardeşçe ve hakikaten dost

ça münasebetlerimiz bulunan çok sevdi
ğim Türkiyeye geldiğimden dolayı 

meomuniyetlerin en ~erinini hissediyo
rum. Daha §imdiden Ankarada tanımak 
şerefiyle mübahi olacağmı Türkiyenin 
büyük şefi Atatürk tarahndan kabul e
dilmek ve kendilerine tazjmabmı ve yu
nan milletinin en ııanıimi takdir ve se.. 
lam hislerini bir an evvel götürmek için 
büyük sabrrsızlık duymaktayım. Bu mü. 
nasebetle Türkiye ricaliyle tekrar görü. 
şeceğim ve diğer bir kısmiyle yeniden 
tam§acağun İçin ayrıca büyük bir mem
nuniyet içinde bulunuyorum. Bize kar
şı gösterilen çok candan ve çok sa
mimi karşılamayı hiç unutamıyacağun. 
Türk - yunan münasebetlerinin, müna
aebetlerin en iyisi ve en candan olanı bu
lunduğuna hiç kiınsenin şüphesi yoktur, 
Bi21er birbirimize kabil olduğundan da
ha fazla bağlıyız. Bundan daha fazla 
birleşme iınkinı yoktur. Ben ıahsan bu
rada kendimi hiç de yabancı bir memle
kette hisaetmiyorum. Adeta kendi e
vimde imişim gibi sayıyorum. Zaten bi
ze de burada tam bir dost ve kardeş mu. 
amelesi yapılmaktadır.,, 

Bayan Metakaaı da şunları söylemiı
tir: 

"- Otuz ~ ıene evvel Türkiyeye 
gelmiştim. Bu itibarla memleketinize 
fazla yabancı değilim. Y unaniatanda bir 
çok türklerle tamıdıındı. On1arı bu de
faki :ziyaretimde tekrar göreceğmıe 

nıemnunum.,, 

B. Lansburi 
A vustur gaga 
Gidiyor 

Viyana, 18 (A.A.) - Raylıspost 

gazetesi Londra muhabiri tarafından ().. 
nümüzdeki hafta Viıyanaya gelerek B. 

Şuşnigle merkezi Avrupa meseleleri et. 
rafında görüşmelerde bulwıacak olan it 
çi partisi mebuslarından Lansbnry ile 
yapılan bir mülakatı neşretmektedir. 

Lan.sbury demiştir ki: 

-"Avusturya Macaristan ve Çekos

lovakya arasında ticaret mübadeleleri

ne engel olan gümrük engellerine ni

hayet verilmesini teklif etmek arzusun
dayım. 1914 statüosunun yeniden vü. 
cud bulması imk~nsız olduğundan böy
le bir hal suretinin kabulü elzem bir hal 
dedir. Esasen, eski Avusturya kırallı
ğma nihayet verilmiş olması, fena ol

muştur.,, 

misinde okumuı ve oradan zabit çıktık
tan sonra 1899 dan, 1903 e kadar Ber
lin harb akademisine devam ederek tah· 
ailini burada ikmal etmiştir. Metakaas, 
bundan sonra ordunun muhtelif kısım
larında vatanı için bllmetler gônnüı, 
1915 sene.inde yunan ordusu genelkur
may reis muavinliğine tayin edilmiştir. 

General, Venizelos iktidar ınevkiine 
geldikten 50nra vazifeden ayrıl·mıı ve 
nihayet 921 şeneıinde Y unaniıtana d~ 
nerek 923 ve 924 senelerinde siyasi par. 
ti reisi olarak askeri diktatörlük aley. 
hinde mücadele etmiıtir. 

926 senesinde nisbi usule göre yapı.. 
lan seçime iştir?k etmiş ve Elefll'onon 
fırkaaı reiıi sıfatiyle 60 mebuı çıkar. 

IDlfbr. 

Seçimden sonra teşekkül eden Zaiınis 
kabinesine münakalat nazın sıfatiyle 
ye fırkamıın iki mebusu ile birlikte gir_ 

miıtir. 
1933 de fırka erisi ııfatiyle yine yu

nan meaclisinde vazife gönniiştür. 
1935 de kıral Yunanistana döndükten 

sonra, 936 da tqekkül eden Demircis 
kabinesinde harbiye na:zırltiı YAPIW§ ve 
sonra başvekalete geçmi.ıtir. 

General Metaksaı, 4 aiuatoı 1936 da 
genİf salahiyetleri haii hükümet reiai 
olmu tur. 

muhabirinden: 
Resmi bir tebliğe nazaran şimdiki 

İspanyada kırk bin İtalyan gönüllüsü 
bulunmaktadır. Tebliğ, hiç bir tekzib. 
ten korkusu olınıyan hakikatin bu mer
kezde olduğunu bildirmektedir. 

Balear adalan hakkında 
lrankist notcuı 

Salamanka, 18 (A.A. - Fran
kist hükümeti namına söz söylemeğe 

salahiyetli olan bir zat, bir nota neş· 
retmiştir. Bu notada Balear adalarının 
hükümranlık hakkında ecnebi memle
ketlerde neşredilmiş olan şayialar hil
kümeti bu adalar üzerinde ve bu adalar 
da bulunup daima ispanyol unsurların
dan mürekkep olacak olan garnizonların 
kontrolu meselesinde ufak bir şüphe
ye mahal bırakmıyacak resmi ve kat'i 
beyanatta bulunmak mecburiyetinde 

kalmıştır. 

Bu nota, İspanyanın Balear adala. 
rı üzerindeki hükümranlık hakkının di
ğer devletlerin Akdenizdeki menfaat
leri için bir tehlike teşkil etmiyeceğini 
temin eylemektedir. 

Ba~betke 

Misafirimiz 
( Başı l. inci sayfada ) 

alikalandıran her türlü davalar İ· 
çin büyük bir inancadır. Metaksas 
iktidarının, dost memleketin kuv
vetlendiği haherini veren her mu· 
vaffakiyeti Türkiye kamoyu için 
bir müjde teıkil eder. 

Milletine refah ve memleketi
ne bayındırlık veren şef olarak, ve 
zamanında türk - yunan d06tlu
ğunu epojesine vardıran dev
let adamı olarak~ Metaksas'ı ıeh-
. . d ı 1 ak biz. . . hü" nmız e se am am ım 1çm -

yük bahtiyarhkbr. Aramızda ge
çireceği günlerin, milletimiz ve i
daremiz ha.kkmda zaten besledi
ğini bilmekte olduğumuz itimad 
ve alakayı daha kuvvetlendirece
ğini wnmaktayız. iki komşu ara
sında "herıey yolundadır.,, Bir 
dostluğu, bir ittifakı, bir elbirliği
ni bu iki kelimeden iyi ifade ede
cek nasıl bir parola bulunabilir? 

Falih Rıfkı AT AY 

Eliizizdeki dava 
(Başı ı. inci sayıfsds) 

ketini idare ettiklerini ve bunların Mun· 
zur suyu kenarında hükümet aleyhine 
hareket etmek üzere and içtiklerini bil· 
diklerini maznunların yüzlerine k.ufı 

söylediler. 
Muhakeme öğleden sonraya bırakıL 

dı. 

Ôğleden sonraki celse 
Öğleden sonra Tunceli muhalefet ha-

reketi maznunlanndan Seyid Rıza ve dL 
ğer aşiret reislerinden Kamer, Cebrail, 
ve Sedu, Huso ile 49 avenesinin muha
kemesine geç vakta kadq.r devam edil-di. 

Bu celsede birçok şahidlerin mazbut 
ifadelerinin okunmasına devam edilmiş 
ve bir kısım şahidlerin de ifadeleri alın
mıştır. 

Şahidler arasında köy muhtarları da 
bulunmaktadır. 

Şahidlerden Çökrek köylü Hasan oğlu 
Hıdır, ifadesinde Sicikide bulunan mak
tul Bahtiyar aşireti reislerinden Şahine 
Seyid Rızanın haber göndererek Delik
taşdaki karakolumuzu basmasını ve o

radaki kuvvetimizi geri sürmesini em
rettiğini söyledi. 
Başka şahidlerden Umindiri Hüseyin 

de ifadesinde isyanın ne suretle çıktığı
nı ve toplanttlannın nerede ve ne suret
le yapıldığını anlattı. Ve isyana ~mil ve 
müşevvik reislerin rollerini belirtti. 

Suçlular inkarda devam etmektedir

ler. 
Diğer şahidler de isyanın ilk başlama 

yeri olan Mazgiridin Pah nahiyesini ba
san ve oradaki karakollara baskın yapan 
aşiretler arasında bilhassa Demcnan a.. 
şirctinin ve bu aşiretin reisi Cebrail ile 
oğlu Kekonun oynadığı rolleri anlattı.. 
lar. 

Mahkeme aym 22 sine bırakıldı. 

Filistinde 
(B~ı 1. inci sayfada) 

ana caddesinde bir arap üzerine bir el 
silah atılarak öldürülmüştür. 

Filistin müftüsü ltalyaya 
gidecekmİ§ 

Londra, 18 (A.A.) - Deyli Herald 
gazetesi Kudüs muhabirinden aldığı bir 
habere atfen Suriyeye iltica etmiş o_ 

lan Kudüs müftüsünün Filistindeki İn
giliz makamlarına karşı yardım aramak 
üzere İtalyaya gitmek niyetinde oldu· 
ğunu yazmaktadır. 

Muhabir, Müftünün Musolini ile 
görüşmek arzusunda bulunduğunu ar
kadaşlarına söylediğini ilave etmekte
dir. 

Kudüs müftüsü.nün sözleri 
Paris, 18 (A.A.) - Pari - Suvar ga.. 

zetesi, Filistin muhabirinin Kudüs müf
tüsü ile yaptığı bir mülakatı neşretmek· 
tedir. 

Kudüs müftüsü demiştir ki: 
- Arab milleti, Filistinin İngiltere ta

rafından teklif edilen taksimine katiyen 
müsaade etmiyecektir. Bu taksim neti
cesinde, arab topraklarının en mümbit 
parçaları elden çıkmaktadır. Eğer Av. 
rupada, hırstiyanlığın ilk devrelerinden 
kalına hatıralar dolayısiyle arablar a
leyhine halledilmek istenilen bir me
sele mevcud ise, hakikat tamaıniylc baş
kadır. Bin üç yüz senedenberi bu top
raklar, arablanndır. Ve arablar bu top
raklar üzerinde sahih kalmak istemekte
dirler. Arabları, biç bir mütevassrt hal 
sureti tatmin edemez. Arablarm istedik
leri mutlak istiklaldir. 

İngilizlerin yahudilere yaptıkları va
idleri hiç bir suretle arablan alakadar 
etmez. İngilizlerin, kendilerinden olını
yan bir §eyi, arab Filistini, yahudilere 
vadetmeye hiç bir hakları yoktur. 

Karadenizde 
Fırtına 

(BS§ı 1. inci sayfada) 

tulmak, ve kazaya uğradıklarını ora
dan geçmesi ihtimal dahilinde olan ge. 
milere haber vermek üzere kullanmış
lardır. Hiç bir ınavuna ve motörde yL 
yecek ve içecek kalmamıştır. Etraftan 
yetişen vasıtalarda kazazedeleri kurtar
mağa muvaffak olamamışlardır ve bi
çareler tevekkül içinde ölümü bekleme. 
ğe başlamışlardır. 

Filhakika tahlisiye umum müdürlü_ 

ğü derhal kazazadeleri kurtarmak için 
teşebbüslere girişmiştir. Fakat fırtına
nın devamı kurtarma işlerini oldukça 
müşkül bir vaziyete solanuştur. Bunun 
üzerine Ankrada İktısad Vekaletine 
müracaat edilmiş ve bu felaketzedelerin 
kurtulabilmeleri için lazımgelen vasıta
ların süratle verilmesi istenmiştir. 

B. Celal Bayar bunun üzerine der
hal İatanbul viliyetine, tahlisiye umum 
müdürlüğüne ve İstanbul deniz ticaret 
müdürlüğüne müstacel bir emir vermiş 
ve bu zavallıların her ne suretle ve her 
nepathasma olursa olsun beMmehal kur. 
tarılmalarını emretmiştir. 

Tahlisiye idaresi derhal hususi bir 
müfreze çrkamuştır ve ayrıca genel 
kurmaydan bir deniz tayyaresinin kaza 
mahalline hareketi emrolunmuştur. B. 
Celfil Bayarın emriyle sabahleyin erken_ 
den hareket edecek olan deniz tayyare. 
si, kazazedelere yiyecek, içecek götüre
cek, bunlara tahlisiye simidleriyle gıda 
maddeleri, tereyıağı, giyecek atu.aktır. 
Bu suretle biçarelerin ani ihtiywçlan 
temin edilmiş olacaktır. 
Şimdi bütün vasıtalar Celil Bayarın 

emri üzerine kazazedeleri kurtarmak 
için haTekete geçmiş bulunmaktadır. 

Kazazeıle mavna ve motörler Midye 
açıklarında Serez köyü civarında birL 
birlerine bağlanarak tutunmağa çalış
maktadıTlar. 

Diğer taraftan Karadenizin muhtelif 
yerlerinden alın.an malfunata r;öre baş
ka yerlerde de bazı kazalar olmuştur. 
Şimdiye kadar 4 yelkenli batmış ve 18 
ki9i boğulmuştur. 

Bugün Kara.denizden gelen Vatan ve 
Karadeniz vapurları zorlukla İstanbul 
limanına girebilimi9tir. 

Yurddaşl 

Bankada bir arttırım hesabı ol
rmyanın yarU11 karanlıktır. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kuıumu 
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İstanbul sıhhi müesseseler arbr· 
ma ve eksiltme komisyonundan: 

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

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

lan merkez ı;ıavyonu inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksı~~e 20.10.937 çarşamba günü saat 15.30 da Cağaloğlun· 

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

2 - Mukavelename, bayındırlık işleri genel, hususi ve fennt 
tartları, proje ve keşif hulasası ile buna müteferrl diğer evrak 163 
kuruş bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. 

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

Dahiliye Vel{aletinden 
1 - Vekaletin 937 mall yılı ihtiyacı için (350) ton sömikok 

(türk antrasit) kömrünün mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuıtur. 

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

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

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

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

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

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

tahsillerini ikmal ederek kısa hizmetle askere alınmış olanlardan, 
önümüzdeki 29.10.937 tarihine müsadif Cumhuriyet bayramında 
terhis edilecek 60 kişinin; 2556 sayılı hakimler kanununun muvak
kat maddesinin B fıkrasını tadil eden 3206 No. lu kanun hükmüne 
istinaden vekaletçe namzedlik müddet ve imtihanından istisna edi
lerek doğrudan doğruya 30 lira asli maaşlı hakim ve müddei umu
mi muavinlikleriyle sorgu hakimliklerine kura ile tayinleri tekar
rür eylemiştir. 
. • 2 -::- 5.11.037 cuma günü saat 15 de, açık yerler için vekalet da
ımı musteş~rı huz~runda ve müracaat edenler arasında, usulü veçhi
le kura çekıle~ektır. Tayin edilen gün ve saatte, her hangi bir sebeb 
v~ mazerete bınaen hazır bulunamıyanlar namına da, vekaletçe se
çılecek arkadaşına kura çektirilecektir. 

.. 3 -:- !ki taraf muvafakat eylediği ve hizmet ve kadro icablarına 
gore hır mahzur bulunmadığı takdirde. alakadarlar kura ile kendi· 
!erine düşen yerleri biribirleriyle değiştirebilirler. 

4 - Mecburi hizmete tabi bulunmıyan Ankara ve İstanbul hu
k_uk fakülteleri mezunlarından, hakimler kanununun 3 üncü madde
sı.~~e yaz~!ı va::;ıf ve şartları haiz olanlar dahi; mekteb diploması ve 
huvıyet cuzdanı asıl veya suretleri ve hüsnü hal ve sıhat varakaları 
ve fıli askerlik ~izmeti_ni yaptıklarına veya askere elverişli olma
~ıkları anlaşıldıgı!1a daı_r _ve~ıkaları getirerek kuraya iştirak edebi
lırler. _Ye bu takdırde bırıncı maddeye tevfikan namzetlikten istis
na edılerek doğrudan doğruya 30 lira maaşla muavinlik sınıfına 
veya sorgu hakimliğine tayin olunurlar. 

s. - _Leyli mez.unların, kura neticesine ve memuriyetleri yüksek 
tasdıka ıktıran edınceye kadar açıkta beklememelerini teminen mü
rac~at!arı ~kabinde muvakkaten Ankarada 25 lira maaşlı mahkeme 
katıplıklerıne tayin edileceklerdir. 

6 - Gere_k mecburi hizmete tabi olan ve gerek diğer hukuk me
zunlarının bır an evel vekalete müracaatla şimdiden ı"s" 1 · · k 

t · ı · ı· ım erını a-
yı ettırme erı azım gelir. (3904) 3-5742 

Tavulcçulul{ enstitüsü direktör
lüğünden: 

Tavukçuluk .eı:stitüsünde hergün çıkacak olan günlük yumurta
lar 27.10.937 tarıhınden 31.5.938 tarihine kadar pazarlıkla artırmaya 
k_o~uın:ıuştur. Pazarlık ve artırmay~ aid şartnameler Çankırı cadde
sı uzerınde bulunn tavukçuluk enstıtüsü direkto""rlu·· g-u·· ta f d · 

kl ·1 . . ra ıo an ıs-
te ı ere parasız olarak verılır. Pazarlık ve artırma 26 b" · · t · 
937 ı ·· ·· d T k ırıncı eşrın 

~a ı gunu saat on a avu çuluk enstitüsü binasında toplanacak 
komısyonda açık olarak yapılacaktır. Muvkkat teminat 122 lira 6 
kuruştur. B~n~.a mektubund_an başka verilecek teminatın pazarlık 
~e artırma gununden en az bır gün evet usulü dairesinde mal sandı
gına. ya.tır iması ve makbuzunun komisyona verilmesi lazımdır. İs. 
teklılerın şartname almak üzere hergün enstitü direktörr· - ·· 
artırma . ki . d ugune ve 
.. .. ya gırece erın e yukarıda yazılı günde Tavukçuluk ensti-

tusunde toplanacak komisyona başvurmaları. (3816) 3-5618 

iktisat vekaletinden: 
1 - Vekaletimiz iş dairesi için adet ve evsafı aşağıda yazılı 

(16) kalem mefruşat satın alınacaktır. 
2 - ~.uhammen ~ıy~eti (2554) lira olup muvakkat teminat 

(191,55) yuz doksan hır !ıra elli beş kuruştur. 
3 - İh~le ~?~~-0.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10 da 

levazım mudrl~g~nde t?plaı:acak komisyonda ihale edilecektir. 
4 - İst.eklıerın bu ışe aıd şartnameyi görmek ve % (7,5) mu-

vakkat ten:ıınat parasını yatırmak üzere levazım müdürlü-ün ··-
racaatları ılan olunur. (3809) g e mu 

LİSTE: 
Adet Cinsi 

5 Yazı masası camlr (85X185) 
4 Yazı masası camlı (80Xl50) 
3 Yazı masası camsız (70X 125' 
1 Yazı masası camlı (80X140) · 
5 Daktilo masasr (.55X95) 
1 Basküllü koltuk 
3 Döner koltuk 
7 Sabit koltuk 

42 sandal ya 
10 !storlu dosya dolabı 

2 Etejer 
3 Kristal cam (55X100) 
6 Mavi maroken sandalya 
1 Bir takım perde 
1 lctima masası (250X100) 

__ ?.;....· _ Mustatil masa (120X200) 
16 

3-5614 

ULUS 

Anl{ara belediyesinden: 
• 

1 - Tekaüt, itam ve eramil maaşı alan ar 937 2. ine teşr n yoL 
laması için qağıdaki maddelerde yazılı hususlara riayet edecek.. 
lerdir. 

1 - Maaş sahihlerinin bizzat gelmeleri, gelemiyecek derecede 
hasta .~ıanıa:ın ?o.ktor raporu göndermeleri lazımdır. Vekiller yal
n;z muvekkıllerının maaşların~. alma_ğa salfilıiyettardırlar. Diğer vi
layet v.e kazalarda bulunan muvekkiller liayatta olduklarım ve bir 
memurı!ette bulunup bulunmadıklarını yoklama kağıdlarındaki 
hane!erıne yazdmftak bulundukları mahallin belediyesine tasdik 
ettinp buradaki vekillerine göndereceklerdir. 

2 - _Muht~rlık i~l~ri müdürlüğüne getirilecek yoklama ilmü
haberlen fotograflı ıki nusha olarak tanzim edilecek ve bu kağıd
da yazılı hususatın doğru olduğu muhtarlık işleri müdürlüğüne f.o .. 
toğraflı nüfus cüzdanlariyle müracaat edecek muteber iki zatın da· 
irede şehadetleriyle tesbit olunacaktır. 

3 - Yoklama kağxdlarındaki her sualin cevabı karşısına yazı.. 
lacak ve yuka.:dan aşağı müsav! işaretiyle geçilmiyecektir. 

4 - Tekaud subay ve erlerın yoklamaları askerlik şubelerince 
yapılacaktır. 

5 - Devlet te~ilatında memur ve hususi müessiselerde müstahdem 
bulunup da tekaüt maaşı alanlarda maaşlı, ücretli ve yevmiyeli 
olduklarını yoklama kağıdlarındaki yere yazacaklardır. 

6 - Yoklama kağıdları hakkında belediyece ayrıca tetkikat ya
pılacak, yukarıda yazılan maddelere ve bilhassa ikinci maddeye ay
kır~ bir hareket meydana çıkarıldığı takdirde yoklama kağıdlarını 
tanızm edenler ve şahidler hakkında takibat yapılacaktır. 

(3848) 3-5675 

Çoruh Valiliğinden : 
. 1 - Çoruh Nafıa müdürlüğü dairesinde müteşekkil eksiltme ko-

1?ısyon:ınca .kırk y7di bin yüz ye_tı:niş iki lira on kuruş bedeli keşif
lı Artvınde ınşa edılecek ceza evı ınşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt.. 
meye konulmuştur. 
2 - İstekliler bu işe aid evrakı fenniyeyi Çoruh nafıa müdürlüğün
de okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 22 birinci t.eşrin 1937 cuma günü saat on beşte Ço
ruh Nafıa müdürlüğü dairesınde yapzlacaktrr. 

4 - Muvakkat teminat bin beşyüz otuz yedi lira doksan bir ku-
ruştur. ---
. 5 -. İ~tekliler bu gibi işi yapmış olduklarına dair eksiltmeye 

gırmek ıstıyenlerden aranacak muteahhidlik vesikası hakkındaki ta
l~matn~meye uy~un olarak Nafıa vekaletinden verilmiş müteahhit• 
l~k ves.ıkasmı haız bulunmas~ ve 2490 sayılı kanunun 32 inci madde
sındekı serahat. v_eç~ile t~nzım edecekleri mektupları üçüncü mad
d~de yazı_lı 22 bırıncı teşrın 1937 cuma günü saat on dörde kadar ko
mısyona ıyice mühürlü olarak vermeleri lazmıdxr. 

6 - Postada gecikmeler kabul edilmez. (3790) 3-5608 

Nafia Vel{aletinden : 
1 -Eksiltmeye konulan iş; küçük Menderes ıslah ameliyatı sa

hasında yapı!acak regülatör ke~i~ bedeli 380933 lira 6kuruştur. 
2 - Eksıltmc:_; 3:11-937 tarıhıne raslayan çarşamba günü saat 

15 de Nafıa Vekaletı Sular Umum müdürlüğü su eksiltme komis
yonu odasınd~ kapalı ~arf usuliyle ve götürü olarak yapılacaktır. 

~ - ~steklıler; eksıltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındır. 
lık ışlerı genel şart~~mesi, fenni şartname ve projeyi (19) lira (5) 
kuruş bedel _mukabılınde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin (18987) lira (32) 
kuruş~_uk m:ıvakkat teminat vermesi ve 50000 liralık Nafıa işlerini 
teahhud ed~p m':1~aff~kıyetl_e bitird_iğine ve bu kabil işleri başar. 
m~kta fe.nn_ı kabı~ıyetı _olduguna daır Nafıa Vek aletinden alınmış 
muteahhıdlık vesıaksı ıbraz etmesi, isteklilerin t"klif mektublarr
nı ikinci maddede yazılr saatten bir saat eveline kadar Sular 
Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri Iazımdır. Pos-
tada olan gecikmeler kabul edilmez. (3770) 3-5691 

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

atıdır. 

Keşif bedeli: 5155 lira 43 kuruştur. 
2 :-- li'.ksilt.me 1.11.937 pazartesi günü saat 15 de Nafıa vekaleti 

yapı ışlerı eksıltme komisyonu odasında açık eksiltme usuliyle ya-
pılacaktır. _ 

3 -:- _Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 26 kuruş bedel 
mukabıJınde_yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksılt.meye girebilmek için isteklilerin 386 lira 66 kuruşluk 
?1uvakkat t7m!nat vermesi ve yapı işlerinden ahnmış hususi vesika 
ıbra zetmesı lazımdır. (3878) 3-5735 

Bayramiç Jandarma Alay 

Tahmini. 
bedel 

L. K. 
658 00 

2 Satınalma Komisyonundan : 
Miktarı Muvakkat 

teminat İhale günü Nasıl olacağı Erzakın 
Kilo L K t . • saa cinsi 

439000 4938 75 20.10-937 Kapalı zarf Ekmeklik 
. çarşamba 15 un 

.. ~- - Eksıltmeye. konulan iş: Bayramiçte buluna~ J. alay 1. 2, 3 
uncu taburlarının bırinci teşrin 937 den itibaren Nısan 938 sonuna 
kadarki ekmeklik un ihtiyacı olan ''439000" kilo undur. 

2 - Tahmin bedeli ve muvakakt teminat ve ihale gün ve saatleri 
yukarıda vaz r lıdır. _ 

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

_4 .- Komisyon Bayramiç J. alay gazinosunda toplanacak ihale 
salahıyettar makamın tasvibiyle yapılacaktır. 

5 - Sartn~meler komisyonda istiyenlere gösterilebilir. 
6 - fsteklıler belli gün ve saatte komisyona gelmeleri ilan olu· 

nur. (6760) 3-5554 

Nafia Vek:aletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın bataklığı kurutma kanalı 

keşif bedeli 48974 lira 40 kuruştur. 
.. 2 - Eksiltme: 3 son teşrin 937 tarihine rastlayan çarşamba gü

n~ saat 15 de nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme ko
mısyonu odası?da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 -:- fs~eklıer: EksiJtme şartnamesi, mukavele projesi, bayın. 
dırhk ışlerı genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 2 lira 45 
kurş bedel 1?ukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin 3673 lira 10 kuruş
luk .~uva~kat teminat vermesi. Ve 20.000 liralık nafıa işlerini te
ahhud .e.dıp _muvaf!akiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmak.. 
~ kabı~ıyetı ~lduguna dair nafıa vekaletinden alınmış müteahhid
hk vesıkası ıbraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarını ikinci 
~~-dede yazılı saatten ~ir saat eveline kadar sular umum müdür
l~gune makbuz muakbilınde vennelCTi laznndır. Postada olan ge. 
cıkmeler kabul edilmez. (3808) 3-5694 

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

\ 
Ankara Ticaret ve Sanayi 

Odası Riyasetinden : 
Odanın 1817 numarasında mukayyet Şevket İsmail oğlu tarafın~ 

dan odaya verilen 17.6.937 tarihli arzuhalle, iltizam işlerinin haziran 
9~6 iptidasından itibaren bitmiş ve başkaca da işi kalmamış ve vak· 
tıyle kayıtlı yazihaneyi de terkettiğinden kaydının kapatılması ta
leb edilmiş ve talebi vaki oda idare heyetince müzakere edilerek 
mumaileyhin 4.7.937 tarihinde kaydının terkinine karar vernlmiş ol• 
duğunu, bu kere vaki olan talebine mebni keyfiyet ilan olunur. 

3-5744 

Çankaya kaymakamlığındanı 
1 - Kazamız mahalle bekçilerinin toplamakta olduğu bekçi Uo-

retlerl yeniden ve herkesin iktidarına göre tesbit edilmiştir. 
2 - Bu cedveller polis karakollarında 16.10.937 tarihinden iti

baren 15 gün müddetle asılı kalacaktır. İtirazı olanlar bu müddet ;. 
çinde kaymakamlığa müracaat etmelidir. 

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

MVSABAKA iLE STAJtYER 
MEMUR ALINACAK 

Emlak ve eytam banl{ası umunı 
müdürlüğünden: 

1. - Bankamıza müsabaka ile altı stajyer memur alınmak üzere 
müsabaka imtihanı açılmıştır: 

2. - Bu müsabakaya girebilmek için yüksek mekteb veya lise me
zunu olmak ve yaş ıotuzdan yukarı olmamak ve askerliğini yapmı' 
bulunmak şarttır. 

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

4. - Staj devresini takiben yapılcak imtihanda muvaffak olan• 
~ar (20) liradan aşağı olmamak üzere yüzde yirmi nisbetinde zaın 
ıle bankanın sigortaya tabi daimi kadrosuna idhal edileceklerdir. 
. 5. - Kazananlar staj müddetlerini Ankara veya tstanbulda ge

çıreceklerdir. 

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

7. - Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve 
nelerden imtihan yapılacağı !atanbul şnbemiz müdürlüğü ile An
karada umum müdürlük zat işlerinden elde edilecek beyannameler• 
de görülebilir. 

8. - İsteklilerin Ankarada umum müdürlük zat işlerine ve !s-
tanbulda şube müdürlüğüne 23/ 10/ 937 cumartesi gününe kadar 
müracaat etmeleri Hizımdır. (3811) 3-5615 

MARMARA ÜSSÜBAHRt KOMUTANLI(H SATINALMA 
KOMİSYONUNDAN: 

Tahmin Fi. İlk Teminatı 
Cinsi Kilosu Krş. Sa. Lira Krş. 
Ekmek 360.000 10 36 2797 28 

Ekmek 170.000 9 61 1225 28 

Münakasa gün ve saati 
Merkez için 
1/ 2. teşrin.937 
Darıca 10. top 
alayı için 

14 

16 
1/ 2. teşrin.937 

Komutanlık teşekkülündeki kara eratrnm ihtiyacı için yukarı
da mıkdarı yazılı ekmek ayn ayrı kapalı zarf suretiyle satın alı
nacaktır. Eksiltmeleri 1 teşrini sani 937 pazartesi günü h lazlarında 
yazılı saatlerde İzmitte Tersane kapısındaki komisyon binas nda 
yapılacaktır. Merkeze aid şartname 187 kuruş bedel ile ve diğeri 
bedelsiz olarak İstanbul Kasımpaşa Dz. Lv. satın alma komisyo
nundan ve komisyonumuzdan alın~bilir. İsteklilerin yukarıda ya· 
zıh ilk teminatlariyle birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mek
tublarını muayyen gün ve saatlerden bir saat eveline kadar komis· 
yona vermeleri. 

Bu ekmeğe aid münakasanın 25.10.937 günnüde yapılacağını 
bildiren evelki ilanların hükmü olmadığı. "6987'' (3880) 3-5716 

-----------~-·-------------------------~-

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

hızmetli erattan topçu, hava, süvari, istihkam, nakliye, muzika, 
muhabere, demiryol, tank, sınıflarına ayrılmış olanların 316, 331 
dahil. 

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

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

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

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

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

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

8 - Ankara yabancı askerlik şubesi mıntakası nda bulunan bu 
sınıf ve doğumlu ve yukarda yazılı şartları haiz olanlarında zama.. 
nında Ankara yabancı askerlik şubesine gelmeleri ve bu ilanın 
bu gibi yabancılar hakkında tebliğ mahiyetinde olduğu. (3825) 

3-5641 

Devlet Demiryolları 9 un :u İşletme 

Direktörlüğünden· 

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

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

Şartnameler parasıZ' olarak Ankarada malzeme dairesinde ve 
Sirkecide İşletme komisyonunda verilmektedir. 

(6908 - 3818) 3_;-:~ 
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Kanı garnizonu w Erdiban veŞahanlar birlik~erinin ihtiyacı °"' 
lan unlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Mıkd~rr, muhammen 
bedeli ilk teminat ve ihale tarihi "'8ğıdadır. İhalesı Kars satın al
ma ko~ııyonunda yapılacaktır. Evaaf ve ,maiti g-Orme~ iıtirenlerin 
hergün ve ihaleye iştirak edeceklerin teklif meılrtupl.arıyle ticaret o-. 
dası vesikalarını belli zamandan bir saat evel komısyona vermele· 
ri. (3728) 3--S490 

Cinsi 
Un 
Un 
Un 

Miktarı 

Kilo 
450000 
125000 
100000 

Muhammen 
bedeli İlk teminat 
Lira Lira Ku. 
58500 4175 
17500 1312 50 
14000 1050 

Eksiltme 
Tarihi Saati 
20.10.937 9 
20.10.937 11 
io.10.937 14 

Mevkii 
Kars 
Erdi han 
Şahanlar 

t LAN 
1 _ Zaradaki birlikler için kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu. 

lan 145000 kilo ekmeklik un 26.1. teşrin. 937 salı günü ~t 15. de 
Sivas tüm komutanlık binasındaki komisyonda ihale edılecektır. 

2 - Bedeli 20300 lira ve muvakkat teminatı 1522 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda gö~ülebil.ir. İate~liler ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaık ve ılk temınat ~a~~ 
buzlariyle teklif mektublarını havi zarfı kanunun 32 v: 33 uncu 
maddelerindeki sarahat dairesinde hazırlayarak 26. ı. teşrın 937 salı 
günü saat 14 de kadar tüın satın alma komisyonuna vermiş bulun-
malıdırlar. (3776) 3-5580 

tLAN 
Kırklareli Tümen birlikleri ih . 1 acı için kap'.}h zarfla 1327 ton 

un satın alınacaktır. Muhammen fiatı 14 kuruş olup tutarı 185780 
Liradır. 11k teminatı 10539 liradır. Şartnamesi her gün tümen Sa. 
AL. komisyonunda görülebilir. İhalesi 22.10.937 cuma günü saat 16 
dadır. Şartname ve evsaf 950 ku. mukabilinde isteklilere verilir. 
İstekliler kanunun 2. ve 3. nci maddelerindeki vesika ve teminat 
mektublarmı havi zarflar .nı belli gün v' saattan en az bir saat 
eveline kadar tümen sa~m alma komisyonuna vermeleri. 

(3686) 3--5440 
t LAN 

Kırklareli tümen birliklerinin 937 yılı ihtiyacı için kapalı zarf
la 3000 ton odun satın almacaı..tır. Muhammen fiyatı 1 kuruş 25 
santim olup tutarı 37500 lira d ·r. İhalesi 26.10.937 sah günü saat 
16 dadır. Şartnamesi her gün tümen satın alma komisyonun~a. gö
rülebilir. Şartname ve evsaf istiyenlere 187 kruuf mukabılıode 
verilir. İstekliler kanunun 2, 3 ci maddelerindeki vesika ile temi
nat mektublarını havi zarflarını belli gün ve saattan en az bir saat 
eveline kadar tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3749) 3-5537 
iLAN 

1 - İzmir müstahkem mevki kıtattınm 77400 kilo ayaktan sığır 
eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş.tur. İhalesi 25. 
1 teşrin 937 saat 16.30 da İzmir kışlada levaz m amirliği satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 19350 lira ilk teminatı 1451 lira 25 
kuruştur. 

Şartnamesi her gün komisyondan görülebilir. 
3 - İsteklier ticaret odasma kayıdh olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedir. Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni 
ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat ve teklif mektubla.. 
nnı ihale saatmdan en az b ir saat eve! komisyonda bulunacaklardır. 

(3772) 3--5578 
t LAN 

1 - Yeşilköyde yaptırılacak ahşab hangarın pazarlıkla eksilt
mesi 21 ı. teşrin 937 saat 14 de Tophanede İstanbul levazım amirli· 
ği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 16494 lira 25 kuruş ilk teminatı 1237 lira 7 
kuruştur. Şartname ve keşif komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
~saatte komisyona gelmeleri. (3920) 3-5784 

Ankaıa Valiliğinden 
1 - Kızılcahamam ka:.:asında hududları şartnamede yazılı Akça

derlıent devlet ormanından 152-144 desimetre mikaba muadil 127 
adet çam ağacı üç ay ormandan çıkarılmak üzere 20 gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 4.11.1937 t a rihine müsadif perşembe günü saat 15 
de Ankara orman baş mühendis muavinliği dairesinde yapılacaktır. 

3 - B eher gay ri mamul metre mikabı muhammen bedeli 460 ku
ruştur. 

4 - Muvakkat teminat 52 lira 49 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler 

bu müddet içinde Ankara orman baş mühendis muavinliğine ve Kı
zılcahamamda orman idar esine müracaat edebilirler. (3939) 3-5809 

Kumbar~ biri 

1 

ŞAMPANYA VALSİ 1 
Pek yakında 

·------ı 

BİLİT 
1) 23.725 kilo emayit kapalı z ... rf a eksil~ye ~onmu§>tur. 
2) Tahmin edilen bedeli 26.500 lira olup ılk temınat parası 1987 

lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 8.1.ci kanun - 937 çarşamba günü saat 15 dedir. 
4) Şartnamesini 133 kuruş karşıhğında M.~. V. ~atın alma ko

m.imyonundan alınır. Muhaber e ile şartname gonderıl~z ... 
5) Elmiltmeye girecek' erin 2490 sayılı k~nunun 2, 3 .uncu mad

del~rnide istenilen belgeleriyle birlikte temmat ve teklif mektub
larını ihale gününde en geç bır s:ıat evveline kadar M.M.V. satın 
alma komisyonuna verme.eri. (3893) 3-5793 

BILtT 
1 _ İki garaj yapısının ihale g iinü mllteahhidler tarafından 

teklif edilen 31700 ı . ra 45 ırn ruş fiat vekaletçe pahalı görüldüğün
den bu inşaat pazarlıkla yaptır ıacaktır. 

2 - Pazarlığı 21 birinci teşrin 937 perşembe günü saat 11 de M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 237 lira 53 kuruştur. Şartname keşif ve proje
ler parasiyle M. M. V. satın alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü madde1erinde yazılı belgelerle birlikte ihale gün 
ve saatinde M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. (3692) 3-5458 

BİLİT 

ı - Hepsine biçilen ederi seksen bln dört yüz altmış lira olan 
iki yüz yirmi iki bin madeni portatif çadır direği ile 245 bin tane 
madeni portatif çadır kazığı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 20 teşrini sani 937 cumartesi günü saat 11.30 da M. 
M. V. Sa. AJ. Ko. da yapılacaktır 

3 - İlk teminat 5273 lirad ır. Şartnamesi 403 kuruşa M.M.V. 
satın alma Ko. dan alınrr. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılr belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evel M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (3674) 3--5459 

İLAN 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 260 kuruş olan ve ya

rısı kalm ve yarısı ince köşelerden oJmak üzere seksen bin ile 172 
bin yli:z yetmiş iki bin kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarfla alına
caktır. 

2 - İhalesi 22 . teşrini sani - 937 par;artesi günü aaat 15 de ya-
pılacaktır. 

3 - İlk teminatı (21638) liradır. 
4 - Şartname bedeli 22 lira 36 kuru§tur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad· 

delerinde ğösterilen vesaikle ve teklif ve teminat melrtublariyle 
birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. satın alma ko· 
misyonuna vermeleri. (3660) 3--5460 

t LAN 
YAPI : Harb okulu yemek taşıma asansörü yaptırılmak mere ~

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

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

radır. 
3) İhalesi 22. 1. Teşrin 937 cuma günü saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 &ayılı kanunun 2, 3 üncil mad· 

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

MARMARA üSSÜBAHRt KOMUTANLIÖI SATINALMA 
KOMİSYONUNDAN: 

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

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

Komutanlık deniz eratmın yıllık ihtiyacı için yukarıda cin.si 
ve mikdarı yazılı üç kaleın et kapalı zarf usuliyle satın alınacağı v: 
eksiltmesi 3.11.937 gün ve saat 15 de İzınitte Tersane kapısıı:ı.dakı 
komisyon binasında yapıla~tır. Bu işe aid şartname İstanbul 
deniz levazım satın alma komısyonundan ve komisyonumuzdan be
delsiz olarak alınabilir. İsteklilerin yukarıda yazılı ilk teıninatla
riyle birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mektublarını muayyen 
gün ve saatten bir saat eveline k.adar kottıisyona vemıeleri. Bu .e~e 
aid münakasanın 23.10.937 günnlide yapılacağını bildiren evelkı ı-
lanların hülanü olmadığL ''6988" (3881) 3--5715 

MARMARA ÜSSÜBAHRİ KOMUTANLIÖI SATINALMA 
KOMİSYONUNDAN ı 

Tahmini Fi. lllı: teminatı 
Cinai Kilosu ıu., Sa. Lira Münakasa gün ve aaati 
Ekmek 400.ooo g 61 • 2883 1/2. teşrin.937 pazartesi 11 

Deniz eratınm yılltk ihtiyacı içın yukarıda mikdarı yazılı e'!t
mek kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Eksiltmesi 1 Il. teşz:ın 
937 pazrteai günü aaat 11 de t~t~ Tersane kapısındaki k?mıs
yon binasında yapılacaktu. Bu ~ aıd şartname İat.anbul denıı.: sa
tmalma komisyonundan ve koınısyonumwdan 193 kuruş bedel ~u
kahilinde alınabilir. İsteklilerin yukarıda yazılı ilk teıxlınatlarıy
k birlikte kanun! vesikalarını havi t'eldif mt:lrtublarım muayyen 
gün ve saatten bir saat eveliııe kadar komisyona vermeleri. . 

Bu ekmeğe aid münakasa.om 22.10.937 gününde yapılacağını bıl-
diren evelki ilanla.rm hülanü olmadığı. ''5989•• (3882) 3-5714 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
satmalma komisyonu reisliğinden: 
1 - Muhammen bedeli 2043 lira olan 255 m. elbiselik kumaş ile 

l<f.8 m. Paltoluk kuma'ş 5-1).-937 cumartesi günü aaat 11 de açık ek· 
siltme suretiyle satın alınacaktır. . . 

2 - Talıiblerin ticaret odasına kayrdlı olduklarını ve bu gıbı 
iş üzerine mua-ıMle yaptığını t7vsik e~lcri 18.zımd.xr. 

3 - İştirak etmek istiyenlerın 154 lıra muvakkat teminatı hudud 
ve sahiller sihat umum müdürlüğü veznesine yatırmaları lizım
dır. 

4 - İsteklilerin numuneyi ve şartnameyi görmek üzere merkez 
hıfzıssıhha müessesesi baş katibliğine müracaat etmeleri. 

(3907) 3--5792 

Nafıa Vekaletinden 
6. birinci kfulun. 937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada veka

let malzeme eksiltme komisyonunda 25.500 lira muhammen bedelli 
font boru ve teferruatı teslim müddeti uzatılarak yeniden kapalı 
zarf uauliyle eksiltmeye konulmu,ıur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 128 kuruş mukabilinde An
karada ve.kllet malzeme· müdürlüğünden alma.bilir. 

Muvakkat teminat 1912,5 liradıır. 
lsteklilerln teklif mektublannı talimatnamesine göre ve~letten 

alımnıf maıl.ı'CmC müteahhitliği vesikası ile birlikte 6.12.937 pazar
tesi günü saat 14 e kadar vekfilet malz~ eksiltme komisyonuna 
vermeleri Iazımdır. (3900) 3-5792 

7 --= 
Devlet Demiry#Jlları ve Limanları U.um 1 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Uaa 

-----------------1 LAN 
Ankara İstanbul arasında seri ve gündüze mahsutı tkvamlı bir 

yolcu servisınin ihdası muvafık göniımüştür. 
Ankaradan pazar, salı, çarşamoa. cuma günleri saat 1.20 de kal. 

karak Haydarpaşaya sat 20.00 de varmak ve Haydarp..,aıian .,a .. ar, 
salı perşembe, cumartesi günleri saat 9.00 da kalka•k Anlıaraya 
saat 21.03 de varmak ve 21.10.937 tarihinden itibaren Mşlamak ü
zere s~fere vazı tekarrür eden bu gündüz seferinde y.leuların ye· 
mek, ıçmek ve her türlü istirahatleri temin edildiği fÖi bu tren
lwe seyahat eden yolculardan da ekspres ücreti farkı al nmayaca-
gını sayın yolcuların ittilama arzederiz. (3868) ~5711 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Sat-.-lma 
Komisyonu ilanları ----------------- _______________ __. 

BtLlT 
Cinsi 
Ekmek 

Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 
28000 Lira Lira Ku. 
Kilo 3080 23 ı 

Kırıkkale askeri sanatlar Mp. ıerı ihtiyacı olan 28000 .kilo ekmek 
S.11. teş:rin 1937 cuma günü saat 14 :15 kadar açık elaıih•e ile satın 
almacaktrr. İsteklilerin yukarıda muhammen bedeline •ukabil ya
zılı olan 231 lira ilk i-eıninatlarını makbuz mukabiliJMie Kınkkale 
askeri fabrikalar muhasipliği veznesine yatırarak belli pin ve saatte 
Mp. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (3941) 3-5810 

İLAN 
26 birnci teşrin 937 salı günü saat 14 te açık eksilme ile ihale 

ediJecefi 10 birinci teşrin 937 gününde ilan edilen 52 wn kok kö
mürünün muvakkat teminatı yanlı' neşredilmiş oldujıından mez-
kilr ilin hükümsüzdür. 3-·5663 

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

cins~ yuılı motör a.skerl fabrikalar umum müdürlüii satın alına 
komısyonunca 8.12.937 çarşamba günü saat 15 te kapalr azrf ile. i
~e edilecektir. Şartname parasn: olarak komisyondaa .erilir. Ta· 
libl~rin mnvakkat teminat olan (1275) lirayı havi teklif mektubla
r~nı ~~:+fır günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken
dılerının de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. ınaddeleriaeeki vesaik
le me1kur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3817) 3-5706 

t LAN 
2.11.1937 salı günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edileceği 13 

ve 15 birinci teşrin 1937 günlerinde neşredilen kok kömiTli 52 ton o
lacak iken ~tbaada vuku bulan herhangi bir yanlışlık yüzünden 25 
ton olarak neşredilmiş olduğund-0 mezk<ir günlerde çıkan ilanlar 
hükümsüzdür. (3916) 3-5768 

İLAN 
52 TON KOK KÖMURtt 

Tahmin edilen bedeli (1482) lira olan yukarıda mik-.Uı ve cinsi 
yazılı kömür Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis
yonunca 5.11.1937 cuma gönü saat 14 te açık ebiltme ne ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat tıCIJlinat olan (111) lira (15) kuruş, ve 2490 nmnaralr ka
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkQr gün vesaatte komis-
yona müracaatları. (3917) ~769 

1 Ankara Belediye Reisliği hanlan 

' İLAN 
1- İmar müdürlüğü dairesi için on ton sömi lııok kömürü ile üç 

ton gürgen odunu açık eksiltme suretile alınacaktır. 
2 - Kömürün muhammen bedeii 280 lira, odunun 75 liradır. 
3 - Şartnameyi görmek istiyenler hergün imar müdürlüğüne 

müracaat edebilirler. 
4 - İhalesi 4.11.1937 çarşamba günü saat on beşte imar müdürlü

ğünde müteş~kkil komisyon huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin 
yüide 7,5 temınatlariyle komisyona müracaatları. (3943) 3-5811 

1LA N 
Kavaklıderede yaptırılacak 2017 lira bedeli keşifli otobüs durak 

mahalli 22 teşrini evel 937 cuma günü saat on buçukta belediye en· 
cümeninde pazarlıkla yaptınlacağmdan isteklilerin müracaatları. 

(3931) 3-5761 
t LAN 

Sağlık bakanhğı karşısında yaptırılacak (3310,40) lira bedeli ke
şifli otobüs bekleme mahalli 22 teşrini evel 937 cuma günü saat on 
buçukta pazarlıkla yaptırılacağmdan isteklilerin belediye encüme-
nine müracaatıa.n. (3932) 3--5762 

İL AN 
Şehrin muhtelü mahallerinde yaptırılacak (35138,32) lira bedeli 

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

İLAN 
3794,69 lira bedeli keşifli Samanpazarı bahçesinin ta:ırimi ve per

gole inşası 22 teşrini evet 937 cuma günü saat on buçuk• puarlıkla 
ftrileccğinden isteklilerlıı mürac.aatlan. (3934) 3-5764 

Mardin gümrük tah~ru sabo 
a]ma komisyonu başkanlığından: 

Cinsi 

Arpa 

Un 

Mikdarı 
Kilo 

280350 

150000 

Tahmin 
edilen 

bedeli 
Lira K. 

16344,40 

19620,00 

% 7,5 
Güvenme 
akçesi 
Lira K. 

1225,83 

1471,50 

İhale sureti 

ihalenin 
yapılacağı 

Gün Saat 

Kapalı zarf 21.10.937 9 

Kapalı zarf 21.10.937 10 

(") 
ı:: a 
111 

A - Yukarıda yazdı iki kalem erzak lıi:ıalarında göek:rilen gün 
ve saatte Mardin gümrük taburu karargah binasında .atın alına
caktır. 

B - istekliler şartnameyi hergün sözü geçen binadaki satın -
alma komisyonundan parasız alıp görebilirler. 

C - Bu iki kalem erzaka aid r:arfları istekliler her kalemin hi· 
zasında gösterilen saatten enaz bir saat evetine kadar komisyona 
vcre.::eklerdir. 

D - Teklif mektuplarmda şartnamenin tamamen okunup ka
bul edildiği ve teklif olunan fiatların hem yazı ve hem de rakam 
ile yaı:drp bak ve silinti olmıyacaktır. 

E - İstekliler her kalemin hizasmd~ gösterilen ylizde 7,5 te
minat akçesini Mardin gümrüğüne yabrarak makbuzu veya temi
nat mektubu ile şartnamenin dördüncü maddesinde )"'Mtlı vesika-
yı zarfın içine Jroyacaklardır, (3642) 3--5461 

İLAN 
İzmit (Assomption) fransız lisesinden 1914 sencaiın4e almış ol

duğum diplomamla, Ankara Hukuk fakültesine duhul 9ılyannamesi 
ve buna müteferri muamelei evrakı Ankara ile Cebeci İMllSyonu ara
sında trende zayi ettim. Hiç kimsenin işine yaramıy.-k cılan bu ev
rakı: bulup Ankara istasyonunda Devlet demiryolları ..ı.tme daire
sine getirenler memnun edilecektir. Tu*: KlfmbaY 

~1812 



===============~~==== U[U S 19 - 10 - 1937 ===-' 

Mektebliler ! .. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıhçıoğlundeı 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Baş ve diş ağrısı ıstırabların 
en müthişidir. 

En şiddetli diş ağrılarını 
dindirir. 

GRiPIN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser 
Baş ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

ıslm ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakmını 

ANKARA 

Yakacak pazarı 
HER CİNS MAHRUKATIN 

En iyisini, en temizini ve en 
ucuzunu satar 

İstasyonda Hububat siloçu yanrnda Telefon: 2367 3-5800 

Gediz belediye reisliğinden 
Açık eksiltmeye konulan elektrik tesisatından 6921 lira 10 k~::J 

keşifli umumi ş,ebeke tesisatına istekli çıkmadığından ayın yı 
beş.inci pazartesi günü ;;aat 16 da ihale edi.~e.k üzere 12 .F daha U• 

~atılmıştır. İsteklilerin ~eferruat ve şeraıtını anlamak .. u.zere İstan
bulda elektrik mühendisı B. Hasan Halet Işrkpmara muracaat e.tme
leri. Ve ihale günü yüzde 15 teminat mektubu ile beraber ya bızzat 
veya müesseseyi temsil eden bir zatm Gediz belediyesine gönder-
meleri ilan olunur. (3936) 3-5807 

Adana pamuk Üretme çiftliği 
müdürlüğünden 

Müessesemiz ihtiyacı için 5.10.1937 tarihinde kapalı zarf usuliy. 
le eksiltmeye konan yanıcı maddelere verilen fiatlar layik h~ddede 
olmadığı anla§rldığmdan eksiltme kanununun 40 mcr maddesıne tev
fikan ve aynı şartlar dahilinde 4.11.937 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 de verilmek üzere pazarlrğa konulmuştur. Muvakkat 
teminatı (718) liradır. Pazarlık Adananın Köprü köyü civarrnda 
pamuk üretme çiftliğinde müteşekkil komisyon huzurunda yapıla
cağından isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde v• 
mezkur gün ve saatte hazır bulunmaları. (3937) 3-5808 

Ankara Valiliğinden 
Etimesud sihat merkezi dispanserine 55 ton söml kok türk an1>o 

rasit kömürü satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1505 liradır. İs.. 
tekliflerin 4.11.1937 perşembe günü saat 11 de vilayet sıhat müdür-
lüğünden satın alma komisyonuna gelmeleri (3926) ı3-5794 

Orman umum müdürlüğünden 
Karabük ve Safranboluda.ki devlet orman işletmesi revir amir

liği mesul muhasipliğini yapmak üzere müsabaka ile 150 füa ücret
li ticari usul ve kavaide bihakkın vakrf bir muhasip alrnacaktır. Mii
ea:baka imtihanı 25. T. evel 1937 pazartesi günü saat U de Orman 
umum müdürlüğünde yaprJacaktır. Talipleııin evrakını 22 T. evel 
1937 akşamrna kadar vermiş olmaları şarttır. (3935) 3-5806 

Ankara Valiliğinden 
Keşif bedeli 608 lira 20 kuruıtan ibaret bulunan idareyi husu. 

siyenin bankalar caddesindeki 20 numaralı di.ikk!mnın deposu ve 
arka kanalı işi, 4.11 937 günü ihalesi yapılmak üezre 8.§ık eksilt:m.e
Y'lt konulmuştur. 

Talihlerin teminatlariyle daimi en<.:ümene müracaatları ilh 
~lunur. (3930) 3-5795 

Dr. M. Sezeı:-
Doğum ve kadın hastalıklan 

mütehas!lrst 

Viyana Üniversitesi kadın 
~ılinikleri sabık (Hielfartzi) 

'.Adliye sarayı hizasında Ahmed 
Şahin apartımanında hastalarım 
kabule başlamıştır. 3-5797 

ZAYİ 
1334 senesi Ankara sultanisi· 

nln 9 uncu sınıfından aldığım 

tasdiknamemi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Ali oğlu Kazım 

3-5788 

ANKARA DÖRDÜNCÜ SULH 
HUKUK HAKİMLİÖİNDENz 

Ankaranın Zir nahiyesi Os
maniye köyünde mulcim iken ve
fat etmiş olan Hasan oğlu Meh· 
medin terekesine mahkemece va
ziyet edilmiş olduğundan miras
cılan ve kefalet hasebiyle ala
caklı ve borçlularının ve:iaiki 
resmiyeleriyle beraber bir ay zar
fında Ankara üçüncü sulh hu
kuk mahkemesine müracaatları 
ve alacaklarını vaktiyle kayıd et
tirmiyenlerin mirasçıya ne şah
sen ve ne de terekeye izafeten 
takib edemiyecekleri ve ibraz e
decekleri vesika için makbuz is
teyebilecekleri lüzumu ilan olu
nur. 3- 5801 

Saçlan 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

pe klenmesine m~ni olur. Komo
fen saçların köklerini kuvvetlen• 
dirir ve besler. Komojen saçla· 
nn gıdasıdır. Tabif renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır 
Komojen kanzuk saç eksiri ına· 
rında buiunur. 

Kiralık oda 
Havuzbaşında akar su ve e

lektrikli güzel bir oda bayanlara 
kiralıktır. Tercihan hergün saat 
ona kadar 1841 e telefon. 

Satılık 
Ankara, Yenişehir 
ve Cebecide : 

3-5813 

Her çapta inşaata hazır 
arsalar ve evler 

Ankara ve Yenişehirde: 
Büyük irad getiren 
apartrmanlar 

Etlik otobüs yolu üzerinde 4 d3-
nüm yeriyle beraıber kargir ev eh
ven fiat 
Atatürk bulvarında Ordu evi 
karşısında arsa 
Karaoğlanda Koç Ap. No. 4 

Emlak komisyoncusu Hayri 
Dilman. Tel: 2181 3-5772 

Dr. M. Şerif Korkutl 
Nümune hastahanesi 

cerrahi şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarmı kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adrea: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

Haraççı Kardeşler 

Kollektif Şirketin ... 
den: 

Memurlarımızdan Abidin Ata 
kıncı müessesemizden ayrrlmış 
olduğundan şkketimizle ala.kası 
kalmadığım sayın DlÜŞıterilerl• 
mlu bildiririz. 3-5803 

Kiralık Daireler 
Yenişehirde (HilaH ahtner a

partmıanı civarında) Düzenli so
kakta 20 numarada her türlü 
konforlu ve nezaretli, altx ve 4 
odalı iki daire kiralıktır. İçinde-
kilere müracaat. 3-5789 

Erdem Biçki Dikiş 
Yurdu 

Naciye Ünver 

1
-Y enişehirdeki yurdunu Saman-

i 
pazarı Alim Bey ap. 3 Uncu ka· 
ta naklederek kayıd ve kabule 
başlamrştrr. 3-5798 _ .. ...,.,,_ 

İmtiyaz sahibi ve Başmu.. 
harriri Falih Rrfkr ATAY 

Ba~uharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri MUdürU 
Mümtaz Faik FENİK 

Ulus Basımevı': ANKARA 

EN GÜZEL 
~lttAR 
\.J_;.REUfOR 

İLAN 

çerkeşin Bağra köyünden 
Sekir oğlu Bekir krzı Hamide 
tarafından o köyden kocası Be
kir oğullarından Ali oğlu Bekir 
hakkında Çerkeş asliye hukuk 
mahkemesine açmış olduğu bo· 
şanma davası üzerine müddei 
aleyh namına ç1karılan daveti
yenin gösterilen adreste buluna
madrğından ilanen tebliğat icra· 
sına mahkemece karar verilmiş 
ve duruşma günü olan 19.10.937 
salı günü saat 9 da müddei aley
hin mahkemede hazır bulunma
dığında veya yerini bilenlerin 
haber vermediklerinde duru~ 
gıyabında yapılacağı ilan olu-
nu.r. 3--5802 

Kiralık Ev 
~enişehirde vekaletler karşı· 

sında Karanfil sokak "43'' numa· 
rada "3'' oda bir hol, banyo, ha
vaguı elektrik vardır. Ucuz ve
rilecektir. 3-5805 

Satılık Eşya 
Muteber bir aileye aid modern 

ve istil eşya ile sobalar satılık
tır. 25 teşrini evele kadar saat 11 
ile 5 arasında Yenişehir Tuna 
caddesi 3 numaraya müracaat. 

3-5804 

Mobilyalı Kiralık 
bir oda 

Havuzbaşr Deınirtepe Necati 
bey caddesinde No: 27 3-5386 

Acele sa tılrk arsa 
yeni.şehir Selanik: C. Maliye 

tahsil şubesi karşısında 592. 439, 
423 M2 Telefon: 1538. 3-5799 

YENi 

1891 u y .l N ( ~ Serveti fünun 
Serveti fünun /-\. ~ 1891 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz . li . 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftaJrk r~s~m re 

zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevıdır. 
nelik abone 10 lira, Sayısı 20 kuruş. 

Devlet Demiryollan 9 ncu işletme 

Direktörlüğünden: 

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

3-5752 

BALIK YAGI / 
Kilosu 85 Kuruş Ulus, Halk Sineması~ 

~ Sırasında Sakarya Eczanesi 

•---REÇETELERINIZI--
( Sakarya Eczane ) sinden yaptrrrnız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avl'upa ilaçları bulunur. Resmt hususi mües
sesata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasm-
da. Telefon 2018 3-5517 

Arapltlr belediye reisliğinden: 
120 hektar tahmin edilen kasabamızın müstakbel planı ve haii

tasını yapmak için beher hektarı yirmi liraıdan ve ihalesi birinci 
teşrin ayının yedinci perşembe gününe on gün tıemdid edilmiştir. 

Eksiltmeye taliplerin mezkfir günde saat 16 ya kadar Arapkir be-
lediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. (366i) 3-5406 

SiNEMALAR HALK 

BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

Paul Margueritt'in ölmez eserinden 

LA GARÇONNE (Erkek kız) 

Oymyanlar: 

Marie Bell - Henry Rollan 
J. Catelain 

Ayrıca Dünya haberleri 

Kızrl ihtilalin en muazzam ve korkunç 
sahnelerini tasvir eden Türkçe sözlü 

KRONŞT AT BAHRİYELİLERİ 

Ayrıca: Dünya haberleri 

HALK MATİNESİ 12,15 de 
GECE YARISI YILDIZI 


