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ve General Kazım Ôzalpla beraber 

Ekselans General Melaksas'ın dünkü ziyaretleri 

Sayın misafirimiz dün Dr. Rüştü 
Arasın öğle ziyafetinde bulundu 

Elen orta elçisi dün gece Ankarapalasta 
1 

bir ziyafet verdi ve kabul resmı 
Muhterem misafirimiz, dost ve müttefik Yunanistanm sayın Baş. 

bakanı Ekselans General Metaksas ve refikaları dün öğleden önce bazt 
müesseseleri gezmişlerdir. 

Misafirler saat 13.30 da Dış işler bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras ta
rafından şereflerine Hariciye köşkünde verilen .ziyafette bulunmuşlar ... 
dır. 

Öğleden sonra muhterem misafirimiz şehrin görülmeye değer yer
lerini ve bu arada Çubuk barajını gezmişlerdir. General Metaksas Çu
buk barajında motorbotla bir gezinti yapmışlardır. 

Dün akşam saat 20.30 da Yunanistan Orta elcisi B. Rafael ve refi
kası tarafından Ankarapalasta bir akşam ziyafeti verilmiş ve bu ziyafe
ti, saat 22.30 da başlayan parlak birkabul resmi takib etmiştir. 

* * * Ekselans General Metaksas dün öğleden sonra Başbakan vekili B. 
Celal Bayar'ı ziyaret ederek kendisiyle bir müddet görüşmüştür. 

Yunan bat bakanı ekselans Metaksas, 
dün, istirahat İçin mezun bulunan baş

vekil ismet lnönü'nü evinde ziyaret et. 

mittir. 
B. Metaksas ismet fnönii ile 

selamla§ırken 

8. fvletaksas'm ziyareti 

Yunan gazetelerinin 
dostane makaleleri 

Ekselans Metaksa.s'ın ressam Saip tara· 
f•ndan yapılmış bir krokisi 

Atina, 20 (A.A.) -Atina ajansı hildiriyor: Cumhur Reisi Atatür
kün ve başbakan Metaksasın portreleri ve Ankaranm güzel manzara
ları ile süslü olarak çıkan gazeteler, Türkiyede Elen başbakanına yapı
lan muazzam tezahürler hakkında geniş tafsilat vermekte ve başmaka
lelerinde Türkiyenin 'aost hissiyatını tebarüz ettirmektdir . . 

Ekselans general Metaksas'la birlikde şehrimize gelen elen gazetecileri şerefine 
Ankara saylavı ve türk basın birliği reisi başmuharririmiz B. Falih Rıfkı Atay 
~~rafından dün Karpiç'de bir öğle yemeği verilmiştir. Yemek çok somimi bir bava 
~•nde geçmiş, türk ve elen gazetecileri dostane müsahabelerde bulunmuşlardcr. 
.~ınekten sonra elen meslekda11larımız şehrin muhtelif yerlerini ve Çankaya köş· 

kunü ziyaret etmişlerdir. Resmimiz dost gazetecileri başmuharririmizle bir arada 
fl'Österiyor. 

Katimerini gazetesi diyor ki: 
''Türk'lerİ'n gösterdiği samimi

yetin sebeblerini, muahede metin. 
irinin dışında aramalıdır. Bu sa
mimiyet, karşılıklı menfaatlerin 
iyi anlaşılmasından doğan candan 
havanın 'mahsulüdür. 

Bu hav~ hızını, hissi sebeblerden 
olduğu kadar müsbet fikirlerden de al
maktadır. İki devlet, siyasi işbirliği ile 
yaptıkları sulh eserini böyle kuvvetli 
bir hakikat üzerine ibtina ettirmişler
dir. Bütün beynelmilel konferanslarda, 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Yugoslav orta elçisi 
B. Celal Bayar'la 

görüştü 
Geçen gün Cumhur Reisi Atatürk'e 

itimatnamesini sunmuş olan dost Yu_ 
goslavyanm yeni Ankara orta elçisi 
B. Acemoviç dün Başbakan vekili B. 
Celal Bayar'ı makamlarında ziyaret et_ 
mişlerdir. 

lMidye önündeki motörler 
tehlikeden kurtuldular 

Karadenizde f1rhna hafifliyor 
İstanbul, 20 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - On ild 

gündenberi Midye açıklarında perişan bir vaziyette dalgalarla pençele
şen felaketzede yurddaşlara dün havadan ve denizden yapılan yardım
ları bildirmiştim. Felaketzede yurddaşlara bugün yapılan yardımlar 
hakkında aldığım en son malumat şudur: 

Gemi kurtarma şirketinin Hora 
vapuru bu sabaha karşı felaketze
delerin bulunduğu yere hareket 
etti. Gemi öğleye doğru Midyeye 
vardığını telsizle bildirdi. Gemini•n 
telsizle verdiği malumata göre, ka
zaya uğrayanlara henüz sahilden 
yardım imkanları bulunamamış
tır. 

Yalnız Hora vapuru felaketzedelere 
esaslx yardımlarda bulunmuştur. Gemi, 
oradan kalkan dört gemiyi yedeğe ala
rak Midyenin emin ve muhafazalı bir 
köşesine çekmiştir. Gemilerin kara ile 
irtibatl temin edilmiştir. Şimdi Midyede 
yüz yirmişer tonluk üç yelkenli ile sek. 
sen tonluk bir motör vardır. Hora vapu- ı 
ru bunlara çok mikdarda yiyecek i~e

cek ve giyecek vermiştir. 

Gözyaşlarına karışan teşekkür 
Kurtarılan mavnaların ve yelkenli

lerin kaptanları ve tayfaları en candan 
te~ekkürlerini gemi süvarisine söyl~

mişler, en ümidsiz ve en kara günlerin
de kendilerine yardrm elini uzatan hü
kümete karşı duydukları minnettarhğı 
göz yaşları arasmda bildirmişlerdir. 

Denizcilere hemen bir ayltk yiyecek 
ve içecekleri verilmiştir. 

Gemiciler dönmek iatemediler •• 
Horanın süvarisi, yelkenlilere ken

dilerini yedekte lstanbula kadar götür· 
meği teklif etmişse de bunlar üç demir
le ve başları şimale dönük bir şekilde 
ve kısmen de emin bir vaziyette olduk· 
}arını söylemişlerdir. Gemiciler fırtına 
bittikten sonra Midye ve İğneadadan a
lacakları yükleri alıp 1stanbula öyle 
dönmek kararında olduklarınr, ve bu-

(Sonu S. inci sayfada) 

Karadeniz 
dalgalarile 
boğazlaşma 
« Muzafferi yet » moto
runun heyecanlı maceras 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Dalgala
nn tesiriyle lstanbula doğru sürüklene11 
Muzafferiyet motorunun tayfaları dün 
nihayet karaya ayak basarak günlerce 
hayat ve ölüm arasında geçen heyecanb 
anlardan sonra canlarını kurtarabilmit
lerdir. 

Saçlarr, sakallan uzamış, uykusuz_ 
luktan ve yorgunluktan bitkin bir hal
de bulunan bu tayfalarla konuşmağa 

gittim. İçlerinde en dinç ve sağlamı o.
lan inebolulu Ömer, geçirdikleri kor-

(Sonu 5. inci sayfada) 

Karışmazllk 
komitesinde 

Karışmazlık komitesi dün B. Eden'ia 
reisliğinde yeniden toplanmış ve lt.alya. 
nın daha uysal davranması sayesinde. 
anlaşma yolunda mühim bir adım atd. 
mıştır. Toplantıya aid haberler 5. inci 
sayfamız da dır. 

Fırat Üzerindeki Keban köprüsü 

Asırlardenberi yurdun ~ark ve ga.rb 
kısımlarım biribirinden ayıran, bu iki 
yurd parçası arasındaki gidip gelmeyi 
güçleştiren, se;ıenin birçok aylarında 

da bıı bağı imkansız bir hale koyan Fı
rat nehri üzerine Keban mevkiinde 
ikinci cumhuriyet betonarme köprüsü. 
nün kurulduğunu dün tafsilatiyle bil
dirmiştik. Birçok sahalarda 200-300 
metre genişlikte bulunan Fıratrn SO 
metre gibi en dar yerine kurulan Ke
ban köprüsii IOS metre uzunluğunda. 
dır. !nşa şartlarının bütün güçlükleri
ne ve imkansrzlrklarrna rağmen bu 
cumhuriyet eseri, 70 bin lira gibi asga· 
r1 bir masrafla iki sene içinde vücuda 
getirilmi!ftİr. Köprünün iki ucundaki 
şoseler en kısa bir zamanda bitirilecek. 
tir. Tunceline kültürü, saiflığr ve yir_ 
minci asrı götürecek olan bu cumhuri
yet abic!Psİ şarkın kalkınmasında bÜ· 

yük bir amil olacaktır. 

Resimlerimiz, köprünün bitmiş şek_ 

J. 

lf 

liyle inşa halinde, tahta kemerler üze
rine havai hatla beton dökülüşünü göS
termektedir. 



Kı itık ve olokrıtik 

Tarih tezimiz ve 
Isviçre gazeteleri 

Elimizde iki İsviçre gazetesinin kesilmiş yazıları var. Biri Fribourg'
da çıkan "La Liberte" diğeri de St. Maurice' de çıkan "Le Nouvelliste 
Valaisan". Her ikisi de, lsta-nbulda toplanmış olan tarih kongresi'nden 
bahsediyor. La Liberte, bizim tezimizin ispatı lazım geldiğini söylüyor 
ve efkarı umumiyeye hitab etmenin mesuliyetini anlamış bir gazetenin 
ciddi ifadesini taşıyor. Diğerine yani ''Nouvelliste"e gelince, bu bir kere, 
bizden değil, osmanlılar'dan bahsediyor. Ve bunları tabii fesli tasav
vur ediyor. Ve kendisine mekteblerde öğretilmiş olan tarih mebdeleri~ 
ne dayanarak, bizim tarih tezimize amiyane hücumlarda bulunuyor. 
Osmanlılar sağ olsalardı, bu zab, derhal "domuzuna gavur,, bulurlardı. 
Biz onu sadece cahil hem de mütecaviz bir cahil telakki etmekteyiz. 

Biz türkler, tarih tezimizi ortaya koymakla, topu topu iki üç asırlık 
b;r hayatı olan garb ilmini, tarih sahasında, yeni araştırmalara ve bi
zimle birlikte çalışmaya davet etmek gayesini güdüyoruz. "Nouvel
liste,, Avrupa tarafından şimdiye kadar yazılan tarihlerin Avrupa na
mına ne derece "egocentrique., olduğunu bilmiyebilir ve bunda mazur
dur. Çünkü dünyayı kendine göre döndürmeye ahşmış Avrupa egoyiz
mini-n ve Avrupa menfaat hırsının tarih gibi masum ilim sahalarına ka
dar teşmil edilmiş olduğunu örthas etmeğe ehemiyet veren bir zihni
yetle bakkalın peynirini ve sucuğunu satması gibi, farkında bile olmak
sızın mel uf tur. 

Fakat insanlığa yeni bir "orientation" un lazım olduğunu ve hu
nun da ancak yeni bir "bumanisme'' ile kabil olabileceğini bilen her 
avrupalı namuslu tarih alimi, türk tarih tezinin karşısında hürmetle ve 
dikkatle durur. Bu kabiliyeti küçük bir taşra gazetesinin çeçeron ve şir
ret bir muharririnden bekliyemeyiz. Yazıya bu nisbette ehemiyet veri
§İmizin sebebi, küçük de olsa, bir İsviçre gazetesinde, terbiye dışına çı
kan bir yazıyı görmenin bize verdiği hayreti ve teessüfü ifade etmeğe 
çalışmak arzusudur. 

Burhan BELGE 

Finans memurları arasında 

Tayin, terfi ve nakiller 
Tayinler ve becayİ.§ler: 

Kocaleli varidat dırektörü BB. Tev. 
fik Kars varidat direktörlüğüne, Urfa 
varidat direktörü İsmail Hakkı Muş 
varidat direktörlüğüne, Elaziz varidat 
direktörü Nuri Kocaeli varidat direk
törlüğime, Çorum varidat direktörü 
Ahmed Fevzi Ko!'lıya varidat direktör. 
lüğüne, Van varidat direktörü Seyfi 

Urfa varidat dırektörlüğüne, Balıke

sir varidat direktörü Nusrat Van va. 
ridat direktörlüğüne, Eminönü tahak
kuk şefi Cemal Sincan varidat direk.. 
törlüğüne, Manisa defterdarı İhsan İs
tanbul varidat direktörlüğüne, Isparta 
varidat direktörü Raif Giresun varidat 
direktörlüğüne, Denizli varidat direk.. 
törü Nuri Isparta varidat direktörlüğü_ 
ne, Kasımpaşa tahakkuk şefi Mehmed 
Ali Balrkesir varidat direktörlüğüne, 
Muş varidat direktörü Hilmi Elaziz 
varidat direktörlüğüne, Edirne varidat 
direktörü Halis Çorum varidat direk
törlüğüne, Seyhan varidat direktörü 
Zühtü Diyarbekir varidat direktörlü.. 
ğüne, Giresun varidat direktörü Hüs
nü Denizli varidat direktörlüğüne, İç
el varidat direktörü Cemil Balıkesir 

varidat direktörlüğüne, İstanbul eski 
tahakkuk şefi Avni Edirne varidat di
rektörlüğüne, Hızan mal.müdürü Avni 

Ahlat malmüdürlüğüne, Malazkird 
malmüdürü İsmail Cide malmüdürlü
ğüne, Cide malmü-dürü Hamid Malaz
kird malmüdürlüğüne, Kars Gümrük 

muhasibi Fahri İstanbul gümrük baş.. 
direktörlüğü muhasibliğine, İzmir ih

racat gümniğü muhasibi Rıza Kars 
gümrügü muhasibliğine, inhisarlar tali..' 
silat memuru Nedim Kilis gümrük 

muhasibliğine, Kilis gümrük muhasi
bi Emin Izmir ihracat gümrüğü mu
hasibliğine, İstanbul tahsil şube şefi 

Münib İstanbul tahakkuk şube şefli

ğine, Kadıköy taha}tkuk şube şefi Mu.. 
rad varidat kontrol memurluğuna, 

Zonguldak varidat memur muavini Sa
im bakanlık zat işleri direktörlüğü mü.. 
meyizliğinıe, Bursa tahsil kontrol me
muru Ali Kocaeli tahsil kontrol me
murluğuna, Amasya tahsil kontrol me
muru Mustafa Kocaeli tahsil kontrol 
memurluğuna, Elaziz hususi muhasebe 
memuru Hasan Siird tahsilat şefliğine 
Kula tapu tahsil memuru Hadi Gala
tasaray tahsilat şefliğine, dış bakanlık 
muhasebesi birinci mümeyyizi Muhid
din Seyhan tahsilat şefliğine, Divam 
Muhasebat memurlarından Tahir tef
tiş heyeti müm yvizliğine, Bursa mu
hasebe m..:muru T:r .,,cı i "skeri fabrika-
1.:ıı mulıaı.eoe i ~ i {i e, Kültür 

Bakanlığı muhasebesi memuru Kaya 
terfian maliye muhasebesi ikinci mü_ 
meyyizliğine, hukuk müşavirliği dos.. 
ya memuru İrfan terfian mümeyyizli
ğe taıyin edilmişlerdir. 

Terfiler: 
Ankara defterdar muavini BB. Feh

mi, Kastamoni varidat direktörü Şevki 
Kütahya varidat direktörü İsmail, Zon
guldak varidat direktörü Niyazi, Sey
han varidat kontrol memuru Hilmi, !s_ 
tanbul varidat memurlarından Adil ve 
Emin birer derece terfi ettirilmişlerdir. 

Adliye ta_qinleri 
Ankara aza muavinliğine hukuk ıne

:ı:unlarından B B. Seyid, Geyve hukuk 
hakimliğine Gümüşhacı köy müddei 
umumisi Hasan, Ankara icra memurlu. 
ğuna Fatsa hukuk hakimi İzzet, Fatsa 
hukuk hakimliğine Şerefli Koçhisar hu
kuk hakimi İbrabimı Bilecik müddei u
mumiliğine Çerkeş sorğu hfilcim.i Ali 
Rıza, Denizli hakim muavinliğine İstan-
bul hakim namzedlerinden Melahat, 
Aydın hakim muavinliğine eski Çankırı 
aza muavini Vecihe, Bolu aza muavinli
ğine Siird müddei umumi muavini Se:1-
fullah, Yozğat hukuk hakimliğine eski 
Eşme hakimi Halid, Göksun sorğu ha
kimliğine Siliflı:e sorğu bakimi Emin, 
Konya müddei umumi muanivliğine 

E1:1bea ceza hakimi Selami, İstanbul 
aza muavinliğine İstanbul icra memu-

• ru Sadettin tayin edilmişlerdir. 

Dava içinde dava 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Bugün al

tıncı hukuk mahkemesinde, meşhud cÜ

rümler mahkemesinin de işe karışmasını 

icab ettirecek şekilde dallanıp budakla. 

nan bir davaya bakılmıştır. Cevad adın

da birisinin eskiden beraber yaşadığı 

Melahat adlı bir kadın aleyhine açtığı 

vilayetin nez'i davasının görülmesi es~ 

nasında, Cevadm avukatı şahidlerden 

birinin ifadesine itiraz etmiş, bu şeha

dette fahiş hata ve ihmal bulunduğunu 

söylemiştir. 

Bu sözleri dinliyen Melahat "fahiş,, 

kelimesini "fahişe,, anladığından bağı

rıp çağırarak bu sözleri red etmiştir. Fa

kat bu esnada dil tecavüzleri de yaptı

ğından meşhud cürümler müddeiumumi

sine verildi. Melahat meşhud cürümler 
muddeiumumiliğine götürülürken kori. 
dorda iki defa bayıldı ve tedavi olun
duktan sonra sorguya çekildi. 

ULUS 

/ lran dış işler 
bakanı yarın 
lstanbula geliyor 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Ankara
yı ziyaret etmek üzere Türkiyeye gel
mekte olan dost İran hükümetinin dış 
işler bakanı ekselans Samyi, cuına gü
nü sabahleyin Semplon ekspresiyle 
Berlinden buraya muvasalat edecektir. 

Iranın Ankara büyük elçisi, dış işler 
bakanını karşılamak üzere yarın An
karadan buraya gelecektir. 

Dost devlet dış işler bakanını kar
şılamağa memur B. Kemal Aziz'le İran 
büyük elçiliği ileri gelenlerinden ba. 
zı zatlar dün akşam şehrimizden Edir
neye hareket etmişlerdir. 

MuğJada 
Dalamrın 
çayı taştı 

Muğla, (Hususi) - Son yağan yağ
murlardan Dalaman çayı taşmıştır. Çay 
kenarında bulunan Beykese, Ortaca, 
Akçata~ fslamkerim, Kızılyurd, Fey
ziytı ve Süyüt köylerini su basmıştır. 

İnsanca zayiat yoksa da şimdiye kadar 
elli hayvanın telef olduğu tesbit edil
miştir. -

Alanya'da yağmurun 
tahribatı 

Alanya, (Hususi) - Son yağmur
lardan hasıl olan sel yüzünden Alanya 
_ Manevgat köprüsü ve Alanya ve Ga
zi paşa nahiyeleri şosesi üzerindeki 
menfezler yıkılmıştır. Yağmur esnasın
daki fırtınadan telefon ve telgraf tel
leri kopmuş, kazaya tabi köylerin bir 
çoğundan malfunat almak imkanı olama
mıştır. İnsan ve hayvan zayiatı olup ol
madığı henüz tesbit edilememiştir. 

İstanbuldan ihraç edilen 
tütünler 

Istanbul, 20 (Telefonla) - Tütün 
ihracatında bu hafta canlılık görUL 
müştür. Son hafta içinde İstanbuldan 
yabancı memleektlere ihraç olunan tfi_ ,.. 
tünlerin mikdarı dört yüz bin kiloya 
yakındır. 

Gayri mübadiller 
kongresi 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Gayri 
mübadiller kongresi bugün İstanbul 
Halkevinde toplandı. Maliye Vekili
nin bu işi halle söz verdiği keyfiyeti 
konuşularak neticenin beklenmesi Hl.
zım geleceği etrafında konuşmalar ya
pıldı. Seçim de yaprldıktan sonra top

lantıya nihayet verildi. 

Temiz süt satışını temin 
etmek için 

İstanbul, 20 (Telefonla) - İstanbul 
sütçüler cemiyeti, haJka temiz süt satı.. 

şmıt emin etmek için teşebbüsler yap_ 

maktadır. Şimdiki halde müstahsillerle 

satıcılar arasında bir anlaşma yapxlmış
tır. İkinci teşrinden itibaren İstanbul ta. 

rafında kilosu 16, Beyoğlu tarafında 
kilosu 18 kuruştan olmak üzere halis 

süt satışına başlanacaktır. 

Anason kıtlığı 
İstanbul, 20- (Telefonla) - İstanbul 

piyasasında anason kalmadığından, müs.. 
kirat imal edenler müşkül bir vaziyette 
kalmışlardır. Bu kıtlık yüzünden fiat
lar da yükselmiş, anasonun kilosu 25 
kuruştan 120 kuruşa fırlamıştır. 

Milli korunma 
meclisi lop/andı 

Gümrük tarifelerinde milli ekono

mi menfaatleri bakımından zam veya 
tenzil hususlarının teknik tetkikine 
memur olarak teşekkül etmiş olan mil
li korunma meclisi dün Ekonomi Ba
kanlığı müsteşarı B. Faik Kurdoğlu
nun reisliğinde ilk içtimarnı yapmış 

ve yapılan mi.iracaatlarr tetkike başla

mıştır. 

21 - 19 . 1937 === 

Eml&k bankasının 
esas mukavelesinde 
Bazı maddelerin değiştirilmiş şekli 

bakanlar heyetince kabul edildi 
Emlak ve eytam bankası esas mukavelesinin bazı maddeleri değiş

tirilmiş ve bu değişiklik Bakanlar heyetince de kabul edilmiştir. Yapı
lan değişikliklere göre; bankaya devrolunan emlak, şimdiden sonra, 
ilk taksit peşin verilmek şartiyle yirmi seneye kadar müsavi taksitlere 
bağlanacak, faizli ve faizsiz olarak tahsil olunabilecektir. Yalnız birin
ci taksit, ihale bedelinin yüzde onundan aşağı olmıyacaktır. 

Peşte muhtelit 
takımigle 
karşılaşacak 
sporcuları davet 

Türk Spor kurumu Ankara 
Bölgesi Başkanlığından: 

Cumhuriyet bayramında Ankara-
ya gelecek Budapeşte muhtelit futbol 
takımiyle karşılaşacak olan Ankara 
muhtelitini teşkil etmek üzere aşağıda 
isimleri yazılı spol"cuların bugün öğle
den sonra saat 15 de Ankara stadyo
munda, beraberlerinde oyun malzemesi 
de olduğu halde hazır bulunmaları ri
ca olunur : 

Kaleciler: Ateş, Osman (Ankara 

Gücü). 
Müdafiler: Ali Rıza (Ankara Gücü), 

Sahri (Harbiye), Saffet (Muhafız Gü

cü). 
Muavinler: Musa, Samih, Nusret 

(Ankara Gücü), Hasan, Kadri (Gençler 

Birliği). 

Muhacimler: Yaşar, Fahri, Hamdi 
(Ankara Gücü), Ali (Gençler Birliği), 
Arif, $efik (Demir Spor), Celal (Har
biye), Ali Rıza (Muhafız Gücü). 

İlkmekteb diplomas). 
için imtihan açılacak 
Son zamanlarda posta ve telgraf 

müvezzihliği, hat bekçiliği, polis me
murluğu gibi vazifelerde bulunanlardan 
veya bu gibi işlere gireceklerden ilk 
mekteb diploması aranmaktadır. Bu gi
bi vazifelere girmek istiyenlerden çok
ları hususi tahsil gÖırdüklerinden bah
sile imtihan vermek istemekte ve bun
lar gittikçe çoğalmaktadır. Kültür ba
kanlığı bu vaziyeti göz önüne alarak hu
susi tahsil görenlerin ilk okulu bitir
me imtihanlarına alınmalarına karar 
vermiştir. Bu karara göre hususi tah
sil gördüklerini ileri sürerek ilk mek
teb diplomasx almak istiyenler kültür 
direktörlüklerine müracaat edecekler 
ve kendileri direktörlükce münasib gö_ 
rülecek bir ilk okulda 3 kişilik bir im
tihan heyeti tarafından ilk mekteblerin 
dördüncü ve beşinci sınıfları müfredat 
programlarına göre imtihan edilecekler. 

dir. 

Balıkesir muhteliti Manisada 
Balıkesir, (Hususi) - Şehrimiz fut

bol muhteliti Manisa muhteliti ile 
karşılaşmak üzere Manisaya gitmiştir. 
Ü çil bayan olmak üzere on ki~ilik bir 
temsil kolu da futbokularla birlikte 
Manisaya gitmiştir. 

Bir tren kazası 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Uzuköp

rülü Mehmed, Alpullu istasyonunda a
melelik ederken sabaha karşı istasyona 
gelen bir trenin altında kalmıştır. Ayağı 
ezilen Mehmed, tedavi için İstanbula 
getirilmiştir. 

H A V A 1 
Hava kapalı ve yağmurlu 

geçti 
Dün şehrimizde hava kapalı geÇ

miş gecenin en düşük ısısı 10, gündü
zün en yüksek ısısı 15 derece olarak kay
dedilmiştir. Yurdun Trakya, Kocaeli 
ve Orta Anadolu mıntakalannda hava 
kapalı, diğer mıntakaJarında bulutlu 
geçmiştir. Dün yağışların kare metre
ye bıraktıkları su miktaralrı Akhisar 
ve Samsunda 11, Bodrumda 9, .Muğlada 

7, diğer yerlerde de 4 _ 1 kilo gram 
arasındadır. Dün en düşük ısr Erzurum
da 3, en yüksek ısı Diyarbekirde 24 de
recedir. 

Bu emlakten şimdiye kadar sa· 
tılmamış olanlar hakkında da sa
tış tarihinden başlamak üzere ban 
ka idare meclisince ayın muamele 
tatbik olunabileceği gibi ikrazdan 
doğan borçlardan lüzum görülen
ler, ilk ikraz tarihinden başlamak 
üzere idare meclisinin karariyle 
faizli olarak 20 seneye kadar uza
tılabilecektir. 

Bankanın idare uzuvları; hissedar
lar genel heyeti, idare meclisi, idare 
lromitesi ve genel direktörden ibaret 
olacak, idare meclisi reisi Finans Ba
kanı tarafından bir sene müddetle in
tibah olunacaktır. 

Karşdıksız kredi hes•bları 
Hadleri ne olursa olsun açık yani 

karşılıksız kredi hesabı carileri genel 
direktörün teklifi ve idare meclisinin 
karariyle açılacakır. Kefalet veya te
minat mukabili açılacak borçlu cari 
hesablar için salahiyetler idare mecli
since tesbit olunacaktır. İdare meclisi 
vıe idare komitesi reisi ve azaları kara
betleri bulunan kimselere taallQk eden 
kredi teminat ve kefalet talehlerinin 
müzakeresine iştirak edemiyeck ve reıJ 
veremiyeceklerdir. 

Safi kiirın taksimi 
Bankanın safi karından yüzde beşi 

ihtiyat akçesine, yüzde beşi ilerdeki 
zararlar karşılığına, yüzde onu fevka.. 
tide ihtiyat akçesine, geri kalan mik
dardan, tediye edilmiş sermayenin yüz· 
de altısına tekabül edecek bir mikdarı 
birinci temettü hissesi olarak tevzi o
lunacaktır. Herhangi bir senenin temet
tiiü i~bu yüzde altıyı temin etmez ise 
noksanı fevkalade ihtiyat akçesinden 
ayrılacak ve tevzi olunacaktır. 

Bakiye kalan kardan yüzde on beşi 
eytam mevduatına aynldıktan sonra 
idare meclisi azalariyl~ banka, memur
larına bir aylık maaşları tutarında ik
ramiye verilecektir. Fazla iş gördüğü 
veya bankaya kazandırdığı tesbit e
dilenlere iki maaş mikdarında ikrami
ye verilebilecektir. Vazifelerinde ku
surları görülen memurlar bu ikramiye
lerden istifade edemiyeceklerdir. 

Bankaya aid sırlar 
Genel direkıtör de dahil olduğu hal

de bankanın bütün direktörleri, memur. 
ları ve müstahdemleri bankaya veya 
banka ile muamele yapan şahıslara aid 
sırları ifşa edemiyeceklerdir. İfşa e
denlerin vazifelerine derhal son veri

lcektir. 

Banka mensupları hakkında 
memmıiyetler 

Bankanın idare meclisi ve idare ko .. 

mitesi reis ve azalarının ve muralable

rinin ve banka adına lm2.a koymağa sa.. 

lahiyetli direktör ve memurlarının ban.

kadarı her ne şekilde olursa olsun kre

di almaları, bankaya lehlerine kefalet 

veya teminat verdimıeleri ve yahut 

menfaat rabıtasiyle bağlı oldukları şa

hıslar ve müesseseler lehine kredi, 

kefalet veya teminat vermeleri meno

lunacaktır. 

Banka; kendi memurlarına gerek 

doğrudan doğruya ve gerek muvazaa 

yoliyle ödünç para ve lehlerine ternL

nat veremiyecek ve kefil olamıyacak

tır. 

Oçak şilt fCUDpiyonu 
İzmir, 20 (Hususi) - 937 şild ma-ç~ 

ları finali Yamanlarla - Üçok arasın~ 
da yapıldı. Üçok 4. 3 galib gelerek şild 
şampiyonu oldu. 

Balıkesirde ki! 
Balıkesir, (Hususi) - Havaların 

birdenbire soğuması üzerine ı.ömiir sı
kıntısı baş göstermiştir. Kik>?u yedi 
kuruşa bile kömür bulmakta güçl .k ~e

kilmektet:ir. 
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İhtilaf devam ediyor • 

L ondra karışmazlık komisyonunun 
dokuzlar encümeni, ispanyadan 

gönüllülerin geri çekilmesi meselesini 
İkinci defa olarak müzakere etti. Evvel
lci gün yapılan bu müzakere neticesin
de İtalya ile Fransa arasındaki ihtilafın 
&annedildiğinden daha derin olduğu an. 
laıılmı§hr. İngiltere dış bakam Eden bu 
ihtilafı şu tekilde hulasa etmiştir: 

Bir zümre devletler, Franko'nun gö
nüllüler geri çekilmezden evel tanmma
ıında ısrar ediyorlar. ikinci zümre ise, 
gönüllülerin geri çağırılmalarmı ve 
Franko'nun bundan sonra tanınmasını 

istiyorlar. 

Bu iki zümreden önce Franko'nun ta
nınmasında ısrar edenlerin hangi dev• 
letler olduğunu izaha lüzum bile yok.. 
tur. Malumdur ki Londra karışmazlık 
komisyonu yirmi yedi devletten terek
küb ediyor. Ancak bu defa komisyon re. 

iıi Lord Plymouth, komisyonun dokuz 
azadan ibaret olan faal encümenini 
içtimaa çağırmı§tır. Bu encümenin aza
ları şunlardır: İngiltere, Fransa, Al
tnanya, İtalya, Sovyetler, Portekiz, BeL 
çika, Çekoslovakya, lsveç. 

Bu dokuz devletten Almanya, l talya, 
Portekiz, gönüllüler geri çekilmezden 
evel, Franko'nun tanınmasında ısrar 

etmişler. Diğer devletler ise, Fransa ile 
beraber yürümüşlerdir. Bu vaziyet kar· 
tısında İspanyadaki gönüllüler meselesi 
etrafındaki ihtilafın, geçen temmuz ayın
da nerede ise, hala o noktada sayıp dur. 
duğu iddia edilebilir. Daha doğrusu, 1-
talya geçen martta gönüllüler meselesi 
hakkında Londra sefiri Grandi'nin ağzı 
ile izah ettiği siyasetten bir adım ileri 
atmış değildir. MalUmdur ki gönüllüle. 
rin geri çekilmesi meselesi geçen mart.. 
ta bahis mevzuu olduğu zaman, Grandi, 
Franko galib gelmezden evel ltalyamn 
ispanyadan tek bir asker geri çekm.iye.. 
ceğini bildirmişti. Marttanberi bu mese. 
le etrafında müzakereler yapılıyor. Ma
yısta Milletler cemiyeti konseyi topla
nacağı sıralarda ispanya hükümeti ltaL 
yanın ispanya işlerine müdahalesi hak
kında bir beyaz kitab neşretmişti. Mil
letler cemiyeti konseyi bu mesele ile 
meşgul olarak ispanyadan gönüllülerin 
geri çekilmelerini tavsiye etti.iki ay son. 
ra lngiltere Lndra karışmazlık komis. 
yonuna, gönüllülerin geri çağn-ılmaları 
hakkında komisyon tarafından verilecek 

kararın tatbikahna geçildikten sonra Fran
ko'nun tanınmasını teklif etti. Bu teklif 
l tal ya ve Alman yanın itirazlarına hedef 
oldu. Bu jki devlet, evvela Franko'nun 
tanınmasında ısrar ettiler, ve komisyon 
bir karara varamadı. 

Bundan sonra Milletler cemiyetinin 
eylul içtimaında fransız dış bakanı Del
bos 1 tal yanın Cenevre murahhası Bova 

Scoffa arasındaki müzakereler geliyor. 
Delbos, 1 talya kıtalarının bilhassa Ba
ler adalarını işgalde devam etmelerinin 

Fransada uyandırdığı endişeden bahseL 
miş. 1 talya • murahhası da bu endişeye 

mahal olmadığını, hatta ltalyanm bütün 
gönüllüleri geri çekmiye hazır olduğunu 

bildirmiş. işte üç taraflı görüş.me tasav
vuru bunun üzerine yapılmıştı. İtalya
nın bu davete verdiği cevab Üzerinedir 

ki karışmazlık kor11İsyonu biri geçen cu.. 
ına, ikincisi de ıalı günü olmak Üzere 
iki içtima yapmıştır. Ajans telgraflarına 

göre, bir içtima da dün öğleden sonra 
yapılacaktı. Dün akşam geç vakla kadar 
bu içtimam neticesi hakkında bir malu. 
tnat gelmemişti. Fakat bir anlaşımya va. 
rıl~cağı çok şüphelidir. Çünkü İtalyanın 
Habeşistam istila ettiği sıralarda takib 
ettiği siyaset gibi, vakıt kazanmak iste
diği anlaşılıyor. Elli iki devlet Sanksi. 
Yan meselesini aralarında görüşürken 

ltalya bir darbe ile Habeşistanı yere ser. 
diği gibi, bugün de gönüllülerin geri ça
iırılmaları meselesi etrafındaki görüş
hleyi uzatarak İngiltere ve Fransayı o. 
Yalamak ve bu arada kendi askerlerinin 
Yardrmiyle, Fıanko'ya !spanya hüküme_ 
tini mağlub etmek fırsatını vermek is. 
tiyor. Grandi, geçen martta demişti ki: 

- Franko kazanmadıkça ltalya as. 
kerleri geri çekilemez. 

Belki bu. o zaman için doğru idi. Fa. 
kat bugün fransızlar, Franko galib gel
dikten sonra da İtalya askerlerinin bir 
kısım ispanya topraklarından, mesela 
:Baler adalarından, geri çekilmiyecekle
l'İne inanmıya başlamışlardır. Gönüllü.. 
ler mese~sinin vahameti de buradadır. 

A. Ş. ESMER 

Çekoslovakg4 
Almanyayı 
Protesto etti 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman gazete
leri yeniden Çekoslovakyaya karşı hü. 
cumlara geçmişlerdir. Havas Ajansına 
göre Almanya bu mücadelede İtalya.. 

nın yardımına güvenmektedir. Müca.. 
delenin başlıca mevzuu, Çekoslovakya
daki Sudet alınanlarının vaziyeti teş
kil etmektedir. B. Göring'le alakası 

olduğu mahim bulunan ve Essen'de çı. 
kan Nasyonal Saytung gazetesi diyor 
ki: 

Bir marşandiz treninin üzerine ateşe hazırlanmış japon piyadeleri 

"Berlin • Roma mihverinin manası 
yalnız Berlin ile Roma arasındaki dost
lukta değil, belki cesaretle halledil
ın-esi lazımgelen meselelerin hallinde 
mündemiçtir. Çinliler yedi japon 

tayyaresini tahrib ettiler 
Sudet alınanlarının hayat hakları

nın zaman altına alınması, bu mesele_ 
terden biridir. Bu mesele, bütün Av
rupa siyasetini alakadar eder.,, 

Çekoslovakyanın protestosu 

Şimrli Çinde harb devam ediyor 
Berlin, 20 (A.A.) - Çekoslovakya 

elçisi B. Mastni, bugün dış bakam B. 
Fon Noyrat'ı ~iyaret ederek Teplizde 
Südes alınanlarının yaptığı nümayişler 

esnasında çıkan hadiseleri bahus mev
zuu eylerken alman gazetelerinin kuL 
!andıkları lisanı protesto etmiştir. 

Şanghay, 20 (A.A.) - İtimada §ayan bir membadan bildirildiğine 
göre 14 birinci teşrin gecesi bir Çin tayyaresi Şanghay cehhesine bir a
krn şaptıktan sonra hava meydanına dönen dört japon bombardıman 
tayyaresini takib ebniştir. 

Japon tayyareleri sefer fener
lerini yaktıktan sonra yekdiğerini 
müteakiben yere konmuşlardır. 

Çin tayyaresi de konmağa ha
zırlanıyormuş gibi fenerlerini yak
tıktan sonra iki büyük bomba at
mış ve yedi japon tayyaresini tah
rih ettikten sonra karanlıktan isti
fade ederek kaçmıştır. 

Çinlüere göre vaziyet 

Nankin, 20 (Hususi) - Şekiai ajan
sı bildiriyor: Japonlar bir mikdar zayi
at vererek Buihungdazang şosesımn 

garıb tarafında ufak bir muvaffakiyet 
kazanmışlardır. 

Bir başka japon kuvveti otuz tankın 
himayesinde garba doğru ilerlemekte
dir. 

Ventsaopang'ın solunda çin kuvvet
lerinin taarruzu karşısında japonlar ge
ri çekilmiş bulunuyorlar. 

Lotien bölgesinde japonlarm yeni 
faaliyette bulundukları görUlilyor. 

Şapei cebhesinde kayda değer bir 
hadise olmamıştır. 

Japonlar Dazangçenju, Putung, Sun
kiang istasyonlarını bombardıman et
mişler, Hangigas köprüsünü hasara uğ
ratmışlardır. 

Amerikanın bir teşebbüsü 
Nankinden Royter muhabiri bildirL 

yor: 
Amerika Birleşik Devletleri büyük 

elçisi, bugün Çin hariciye nezaretine 
bir nota tevdi ederek Çin tayyarelerinin 
beynelmilel imtiyazlı mıntaka üzerinde 
uçmamalarını ve yabancı mıntakalar Ü

zerine bomba atmamalarını taleb etmiş· 
tir. Sefirin notasmdaki bir muhtıraya 
göre, istikameti iyi tanzim edilmemiş 

bombalardan 2057 kişi ölmüşı 2955 kişi 
yaralıanmıştır. 

200 den Fazla casus yakalandı 
Şnghay, 20 (A.A.) - Santral Nevs 

Çin ajansı, Honan eyaletinde 200 den 
:liazla casusun yakalarak idam edildik_ 
lerini bildiriyor. 

N ankin üzerine tayyare akınları 
Nankin, 20 (A.A.) - Öğleden son

ra Nankin üzerine iki akın yapan ja.. 
pon tayyareleri tersane ile tayyare 
meydanını bombardıma·n etmişlerdir. 

Sevkülceyş noktaları da bombardımana 
maruz kalmıştır. 

1 talya' da yeni bir vergi 
ihdas edildi 

Roma, 20 (A.A.) - Habeş hanbmın 

masraflarım karşılamak, buralardaki a
razinin işletilmesini temin etmek ve si· 
lfilılanma masraflarını temin etmek üze. 
re, anonim şirketlerin sermayeleri ü
zerine yüzde 10 nisbetinde bir vergi ko. 
nulmuştur. Bu vergi 1940 haziranına ka
kar iki aylık 15 taksitte tahsil oluna. 
caktrr. Böylelikle 5 milyar liretlik bir 
gelir temin edilecektir. 

Dokuz devlet 
konferansı 
hazırlıkları 

Londra, 20 ( Husust) - Çinde çar• 
pışmalıa'l' devam ederken dokuz devlet 
konferansı hazırlıkları da ilerlemekte
dir. Paris'ten bildirildiğine göre, B. 
Löbrön'ün başkanhğmda toplanan ba
kıanlar meclisi konferansta Fransayı 

temsile dış bakanı B. Delbos'la B. Dö 
Tessan'ı memur etmiştir. 

Amerika teahhüd e gİrifmiyor 
Nevyorktan bildiriliyor: B. Ruzvelt 

Amerikayı dokuz devlet konferansında 
temsil edecek olan B. N orman Davis'le 
konuştuktan sonrıa gazetecilere: "Ame. 
rikanm bu konferansa, diğer devletle~e 
karşı hiç bir teahhüde girişmeksizin 

iştirak edeceğini,, bildirmiştir. 

Japonyanın vaziyeti 
Tokyodan bildiriliyor: Siyası mah

filler ve gazeteler, Japonyanın konfe. 
ransa iştiraki için devletlerin, bugünkü 
vaziyetin Çin'deki japon aleyhtarlığın
dan ve burada mevcud komünizm teh. 
ilkesinden ileri geldiğini tanımalarını 
şart koşmaktadırlar. Devletler Japonya
ya karşı harekete kalkışırlar ve Mançu. 
ri meselesini de bahis mevzuu ederlerse, 
Japonyanm konferansa iştirak etmiye. 
ceği muhakkaktıt. Bu keyfiyet, Japon
yanın dokuz devlet muahedesiyle bağlı 
olup olmadığı meselesini de aynca or
taya atacaktır. 
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B. Fon Noyrat, verdiği cevabda, Tep
liz polisinin harekatı nazarı dikkate alı. 
mrsa bu protestonun yersiz telakki edi
lebileceğini bildirmiş ve alman efkarı u
mumiyesinin bu sinirliliğin, Südet al
manlarma karşı Çekoslovak devlet te
şekkülleri tarafından yapılan şiddetli 
muamelelerin tabii bir neticesi olduğu
nu kaydetmiştir. B. Fon Noyrat, alman 
gazetelerinin son günlerdeki vaziyete 
benzer bir aksülamele mani olmak iste
niyorsa her şeyden önce Çekoslovakya 
tarafından buna sebeb olacak muamele_ 
lerde bulunulmamasına dikkat edilmesi 
lazım geldiğini de ilave eylemiştir. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Moskova - Dış işler komiseri B. 

Litvinof buraya dönerek vazifesine baş
lamıştır. 

X Berlin - Bir kimyevi mamulat de
posu §iddetli bir yangın neticesinde ta
mamen mahvolmuştur. Bir çok itfaiyeci 
yaralanmıştır. 

X Simla (Hindistanda) - Simla böL 
gesinde çok şiddetli bir zelzele olmuştur. 
Maddi hasar mühimdir. 

X Kahire - Ali Mahir paşa kralın baş 
katibliğine tayin edilmiştir. 

X Nevyork - BÔrsada üç saat süren 
sıla bir panik olmuş, vaziyet sonradan 
normalleşmiştir. Muamelenin ehemiyeti, 
1933 denberi görülmemiş bir seviyeye 
yükselmiştir. 

X Belgrad - Yugoslavya parlamen
tosu sah günü toplanıp tekrar dağılmış
tır. 

X Prag - Küçük antant ekonomi 
konseyi çalışmalarım bitirmiştir. Her 
noktada tam bir görüş birliği vardır. 

Gelecek toplantı Bükreşte yapılacaktır. 

Irak petrol borusu delindi 

Hayla limanından bir görünüş 

Hayfa, 20 (A.A.) - Nasıra civarında Irak petrol borusu dün akşam meçlıul 
şahıslar tarafından atılan kurşunlarla delinmiştir. 

Kudüsten bi!dirildiğine göre, geçenlerde İngiliz polisine taarruz etmi§ olan Şa. 
bariye köyüne ingiliz makamları 2000 sterlin ceza kesmişlerdir. İngiliz makamlan 
bu taarruz esnasında arabların ele geçirdikleri tüfekler geri verilmezse köyden bir 
mikdar evin yıktırdacağmı da tebliğ etmiştir. 

' 
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General Metaksas'm 
sözleri 

Haber gazetesi, bir muharririnin Lii. 
y\ik misafirimiz general Metaksas'la yap. 
tığı çok enteresan bir konutmayı nq
rediyoruz. Sayın general demişlerdir kİI 
"- Ayrılmaz kardeş olan türk mille

tine ayrılmaz bir kardeş olan Elen mı"L 
letinin en yiirekten sel8.mlarmJ": bildir.. 
mek vazifesini üzerinize almanızı rica 
ederim. 

Elen devletini, türk devletiyle bağlı. 
yan ve birleştiren rabıtalar herhangi bir 
hadisenin tesiriyle kopacak neviden ra. 

bıtalar değildir. Elen devletinin mümes.. 
sili ve Elen hükümetinin reisi sıfatiyla 
size resmen beyan ederim ki Elen deY
leti herhangi bir meselede olursa olsun. 
bu mesele herhangi bir şart ve §ekİlde 
tahaddüs ederse etsin, daima ve her za

man dostu, müttefiki ve kardeşi Türki. 
ye ile beraberdir, beraber olacaktır. Be. 
nim kanaatim, arzum, hedefim ve gerek 
dünya sıyasasında; gerek milletim ve 
şefim karşısında; ve gerekse dost miL 
letin efkarı umumiyesi karşısmda ah
dim ve taahhüdüm budur. Bu beraber
liğin devam etmemesi, daha kuvvetli bir 
hale yükselmemesi için ortada hiç bir 
sebeb yoktur. Bir sebeb ihdas etmiye 
çalışmak istiyen çıkarsa muvaffak ola. 
mıyacağını bildinniye ve kend~mde, a,._ 
nca, en geniş salahiyeti gördüm. 

- Ekselans, Ege denizi üzerindeki 
Elen noktai nazarını bana izah eder mi
siniz? 

- Bir daha tekrar edeyim ki, Ege 
medeniyeti, tarihi ve her §eyi ile Tür
kiye ve Elen'e aid olan bir denizdir. Ba 
deniz bizi ayırmaz, bizi birleştirir. Eıki 
coğrafya hocası şu formülle derı anla.. 
tırdı: . 

"Ege, Anadolu kıyılariyle Mora ve 
Tesalya kıyılannı ayıran bir denizdir.,.. 
Müşterek türk ve Elen telakkilerine a. 

yan yeni coğrafyanın formülü ise fUdUl'I 
"Ege, Anadolu kıyılarını Teaalya ve 

Mora kıyılarına bağlıyan bir denizdir.,, 

Binaenaleyh bu deniz bizim denizi. 
miz&. Müşterek ve öz bir vatanmuz 
olan denizdir. Kültürü türk ve Elen'dir. 
tarihi türk ve Elen'dir. 

Bu derece kendilerinin olan Ege'yi 
müstakbel nesillerin ve debrio deva
mınca türk ve Elen olarak devam ettir
mek hedefinden kendimizi bir an uzak· 
laşbramayız... Bu deniz içindeyiz, yani 
dost, müttefik ve kardeş türk - elen 
milletleri kendimizi amir, hakim Ye e. 
fendi sayarız. Kuvvetlerimizin ve ener. 
jimizin böyle sayılınamızı temin elmİf 
olduğuna Elen efkarı umumiyeıi kadar 
türk efkan umumiyesinin de inandığım 
biliyorum. Hükümet:erinin bu mühim 
milli ve hayati umdeyi kendi kuVYetle
rine dayanarak devam ettireceklerine ba 
iki millet en az~ itimadı göıtermit
lerdir. Göstermekte devam etmemeleri 
için hiç bir sebeb yoktur. 

Ankara ve Atina Ege emniyeti üze.. 
rinde, Ege'de türk ve elen müttefikleri
nin emniyeti üzerinde her zaman tek 
merkez halinde hassasdırlar. 

- Ekselans, Balkan antantı hakkın
da yeni bir beyanatla bulunmak ister 
misiniz? 

- Şüphesiz ..• fakat yeni mevzu, sizin 
için enteresan olacak taze mevzu bula
mamanın azabı içindeyim. Zira bu dört 
devlet arasında, bu dört devlet salihi. 
yettarlan tarafından herhangi bir vesi. 
le ile, herhangi bir tarafta yapılmış be
yanatı tekzib eden veya teyidine ihtiyaç 
hissettiren herhangi bir anlaşmamazlık 
tahaddüs etmiyor ki evvelce söylenilen
lere yeni bir şey katabileyim. Balkan an. 
tantI Avrupanın ve dünyanın bala nii
mune siyasi vesikası halindedir. Bence 
Avrupa siyasasında.ki salahın ve ıulla 
şuurunun nisbeti, bizim antantımızm 

§eklinde ve kuvvetinde anlaşmalar yapı
lıp yapdamaınası ölçüsüdür. Balkan d-. 
letleri arasındaki anJaşmanm psikolo.. 
jiıi dünya devletlerinin umumi psikolo.. 
jisi haline geldiği gün, ortada cibaa 
sulhunun muhafazası diye bir mesele 
kalmaz ve cihan sulhunun devammdma 
kimsenin endişeye hakkı olmaz. Bizim 
Balkan paktımız, Milletler cemiyetinin 
küçük ve çok muvaffak nümunesidir.,, 

Yurddaş! 

Bankada bit arttırım hesabı ol
mıyanm yarım karanlrktrr. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 
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Batan denizaltıları içinde 
şifreleri çıkaran casus 

C ihan hatıbında alman donanması· 
nın hareketlerine, kullandıkları 

gizli işaretlere, hele gizlice dökülen 
torpillerin nerelerde bulunduğuna dair 
ingiliz bahriyesi 1ntelicens servisinin 
aldığı haberlerin mevsukiyeti uzun 
zaman bir çoklarını hayretlere düşür· 
müştü. Deniz zabitlerinden de gizli tu
tulan kaynaklardan alınan bu haberler 
o kadar doğru idi ki bir gün alınanlar 
tarafından dökülen torpiller ertesi gün, 
müttefikler tarafından tahrib ediliyor
du. 

Bütün müttefikler bu haberleri in
giliz bahriyesi gizil servisinden alıyor
lardı. İngiliz baş amiraUığı da yıllarca 
bunu saklamış, nihayet bir roman say
fasını andıran bu resmi sırrın tarihini 
ifşa etmiştir. 

1914 senesinde İngiliz bahriyesinde 
E. C. Miller isminde bir dalgıç çalı

şıyordu. Bu adam çok cesur, çok atıl
gan, korkusuz, büyük derinliklerdeki 
tazyika ziyadesiyle dayanıklı idi. Bu 
adam Whale adasında dalgıçlık dersi 
verirken oradaki şefler tarafından tak· 
dir olunmuş, cesareti göze çarpmıştı. 

Günün birinde baş amirallık, Keut 
sahiJlerinde batan bir alınan denizaltı 
gemisinin üzerinde bdunan cihazlar 
hakkında malUınat alabilmek maksadiy
le bu dalgıç MiIJer'i denize daldırdı. 
Miller, orada dalmış ve geminin içine 
girerek elindeki kuvvet'i elektrik ıam
basiyle istenilen cihazı adam akıllı tet
kik etmi,ti. Ondan sonra dalgıç, zabit· 
!erin kamarasına giden bir kapı gördü 
ve bunu zorlayarak açtı. Orada demir 
bir sandık buldu ve alıp yukarıya çıkar
dı. Bunların içinde bir çok defterler, 
kitablar ve kağıdlar vardı. Bu defter
lerden birisinde, alman bahriyesinde 
kullanılan iki gizli şifrenin anahtarı bu
lunuyordu. Bunu elleirne geçiren zabit· 
lerin ne kadar sevindiklerini düşünebi
lirsiniz. Bir tanesinde de büyük deniz 
fi1olariyle yapılacak muhaberelere mah· 
sus bir şifre vardı. Ele geçirilen .kağıd
larda da üç gün evel döşenmiş torpil 
tarlalarının krokisi buhmuyordu. 

MiJier'in bu keşfi üzerine ingiliz 
sahillerine yakın yerlerde batmış olan 
alman denizaltı gemilerinde araştırma• 
lar yapmak üzere dalgıç tertibatını ha
vi bir deniz tayyare filosu teşkil edildi. 

Bundan bir kaç gün sonra Yorkşayr 
aahilJerıi açığında bir alman denizaltı 

gemisi batınca bu filo var süratiyle O• 

'taya gitmişti. Bu gemide yapılan tet
kiklerde ufak bir delik bulunmuş, bu. 
radan içeriye girmek imkansız görül
ınüştü. Miller bunun üzerine, geminin 
kulesini atmayı düşündü. Yanına fitil, 
dinamit gibi malzemeyi alarak denizin 
dibine indi ; tertibatını aldı ve suyun 
yüzüne çıktıktan sonra elektrikle dL 
nam.iti ateşledi. 

Tekrar aşağı indiği zaman kulenin 
açılmış olduğunu gördü. Orada bir al
ınan bahriyelisinin cesedi, sanki yuka
rısını tarassud ediyormuş gibi duruyor
()u. Ondan sonra geminin içine girdi. 

_ Dalgıç Miller batan denizaltıların içinden 
gizli planlan nasıl aldığını ve bu denizaltı-
ların içinde ölü olarak gördüğü insanların 

korkunç vaziyetini anlatıyor 

Elbisesinin havasiyle sürüklenen bir 
çok cesedler etrafına toplanıyordu. 
Bunlar i§lerini güçleştiriyordu. Niha
yet bin müşkilatla demir sandığı buldu 
ve onu yukarıdan aşağı uzatılan halata 
gene güç bela bağlayarak yukarıya çek
meleri için işaret verdi. Bu sandıkta 

iki şifrenin anahtarı ile yeni torpil tar
lalarının planı bulunuyordu. 

Baş amirallığın bu yeni keşfinden 
sonra duyduğu sevinci, güç tasavvur e
debilirsiniz. Ondan sonra artık nerede 
bir alman denizaltı gemisi batsa hemen 
dalgıç Miller oraya gidiyor ve denizin 
dibine dalıyor, onun içinde bulduğu de
mir sandığr alrp suyun yüzüne çıkarı
yordu. 

D algıç Miller tanı 60 tane batmış 
alman denizaltı gemisinde araş

tırmalar yapmış ve bunlarda bulduğu 
demir sandıkların içi boşaltılarak al
manların daima değişen şifreleri, torpil 
tarlalarının planları ve donanmaya ve
rilen gizli emirleri öğrenilmişti. 

Bir defasında Miller, Dover açık
larında batan bir denizaltrnın yanına 

inmiş ve kuleyi söylediğimiz usulde at 
lıktan sonra içeriye girdiği zaman orada 
yatan cesetlerin hala sıcak olduğunu 

görmüştür. Miller bunun hakkında dL 
yor ki: 

- Makine bir isabetle çalışamaz bir 
hale gelmiş, geminin teknesine bir şey 
oJmamış, bu yüzden denizaltı denizin 
dibine inmek mecburiyetinde kalmış, 
tekrar suyun ytizüne çıkamamıştı. Va
ziyeti anlayan geminin nefer ve zabit 
elli kişilik mürettebatı arasında bir pa
nik başlamış ve kurtuluş çaresi olmadı
ğı görülünce bunlar biribirlerini öldür
müşler, arka1a kalanlar da intihar et
mişlerdi. Manzara gayet korkunçtu. 
Bazıları ailelerine hitaben mektublar 
yazıp bıarkmış)ardı. Bunların bir kıs· 
mmı alıp çıkardım. Zan ederim ki bun
lar, s.onradan akrabalarına testim edil
miştir. Burada gördüğüm çehTelerde 
gördüğüm ihtil§ç ~ dehşet izlerini öm
rümün sonuna kadar unutamryacağım.'' 

Bir gazeteci, bu meşhur dalgıça şöy
le bir sual soruyor: 

- Batan denizaltı gemiJerinin için
de balıklar yuva yapıyorlar mı? 

Miller şu cevabı veriyor: 

- Evet, bir çok iri balıklar, deniz 

dibi hayvanları, istakozlar gördüm. Ben -
ınınce bunların rahatı bozuluyordu. 
Bunların arasında beni ısırmağa kalkı
şanlar da oldu. 

210 kademe kadar varan derinlikler
de dalgıç Miller'in karanlıklar içinde 

elleri ve dizleri ile sürünerek ilerileme
si, batan denizaltını bulabilmek için 
torpillerin arasından geçmesi, her han
gi bir korkunç macera romanını yazan 
bir muharririn muhayyilesinden bile 
çıkamıyacak derecede heyecan verici
dir. 

İri deniz hayvanlarmm, müthiş ne
batıarın, kumların, kayaların arasında 
yapa yalnız geçen bir hayatın tasviri ka
dar enteresan bir şey tasavvur oluna
maT Tabii burada adım başında türlü 
tehlikeler dalgıcı beklemekte idi ve 
Milier. bir kaç defa ölümün elinden güç 
hal ile yakasını kurtarabilmiştir. 

Miller, içine girdiği deniz altrlardan 
bir kaçında, dışarı kaçmak isterken a
~ağıdan atılan tabancalarla öldürülmüş 
kaptanlara da tesadüf etmişti. 

M iller, Orkeny açıklarında batan 
bir denizaltının içine girdiği za

man gayet esrarengiz bir keşifte bu-
lunmuştur: bu geminin bütün mürette
batı zabitlerden ibaretti. Bugeminin 
içinde bir takım bavullar da bulunuyor
du. MilJer, bunları açınca içinde sivil 
elbiseler, gömlekler, kravatlar ve bir 
mikdar da para bulunduğunu görmil§
tür. 

Heriıalde bu zalıitleı. tngilterenjn 
bir yerine gizlice çıkacak, orada siıvil 
elbiselerini giyecek, gemilerini bıraka
caklardı. Fakat bu hareketıi.n ne mak
sadla yapılacağı hal! sır halinde kal
mıştır. 

Acaba bu, yarım kalmış büyük biT 

casusluk darbesi miydi? 

Dalgıç Miller, mütareke ilan edilin

ceye kadar batmış düşman denizaltrla

rınrn ziyaretlerine devam etmiştir. Fakat 

bir taraftan bu işle uğraşırken bir ta

raftan da Laorentikte batmış bulunan 

5 miLyon İngiliz lirası kıymetindeki aL 

tının çıkarılmasına yardımda bulunu. 

yordu. Miller ve arkadaşları, düşmanın 

devamlı bir surette torpil dökmelerine 

ııağmen bu işte üç sene çalışmışlar ve 4 

milyon ingiliz lirası değerinde altın çı

karmağa muvaffak olmuşlardrr. 

Bir gün dalgıç Miller, kansı ile bir

likte kıralm emri ile Bukingbaın sara

yına gitmiş, orada beşinci Corca yukarı

da anlattığımız maceralarını anlatmış, 

kıral da bunları büyük bir alaka ile din

lemiştir. 

Krral, sonra bu dalgıcın cesaretini 
takdir ederek kendisine iki nişan ver
miştir. 

Bir papaz 
denize düşüp 

boğuldu 
İzmir, (Ausu,s1) - Şehrimizde feci 

bir kaza olmu~. 80 yaşında bir papaz de.. 
nize diiferek boğulmuştur. Hadise §ÖY· 

le olmuştur: 
Santa Maıriya kilisesi papazlarından 

B. Bader Jozek adında ihtiyar bir a
dam, evinden kiliseye giderken, şiddetle 
esen rüzgar şapkasını uçurmuş ve şap
kayı denize doğru sürüklemiştir. İhtiyar 
papaz, şapkasını denize düşmeden ya
kalamak için koşmıya başlamış, bu es_ 
nada ayağı bir taşa takılmış, ve yere dii
şerek başından yaralanmıştır. Zavallı pa
paz düştüğü yosunlu taşların üzerinde 
de tutunamamış ve denize yuvarlanmış.. 
tır. Bu esnada kimse bulunmadığından 
bütün çırpınmalarına ve bütün haykır. 
malanna rağmen kurtulamamıştır. 
Papazın cesedi dört saat sonra deniz

den çıkanlnuştır. 

İzmir'de bayram 
hazırlıkları 

!zınk, 20 (Hususi muhabirimiz_ 
den) - Cumhuriyetin 14 üncü yıldönü
mü bayramım coşkun tezahürlerle kut
lamak için büyük hazırlıklara başla
nı1mıştrr. Parti, bu en büyük bayramr
mızm geniş mikyasta halk kütlelerinin 
ve gençliğin iştirakiyle kutlanmasını 
temin için çok zengin bir program ha
ZDrlamıştır. Bu büyük günde bir çok 
binaların açılma ve temel atma törenle
ri yapılacaktır. 

Bayram günü yapılacak büyü·k res... 
mi geçid için hazırlanan sahada bir 
"kahramanlar tribünü,, kurulacaktır. 

Bu tribünde üniformalı subaylar, yük
sek memurlar, malfil gaziler ve şehid a.. 
nalan otura-caklardır. 
Karşryakada, yalılarda, Kordonda ve 

şehrin içinde her tarafta büyük kut.. 
lama hazrrlıklan yapılmaktadır. 

İzmir'de Kızılay haftası 
İzmir, 20 (Hususi muhabirimiz

den) - Günlerdenberi hazırlanan Kızı

lay haftası bugün parlak törenle başladı. 

Kızıl.aıy haftasınm devam ettiği müd

det içinde b~r çok yerlerde, mektebler

de konferanslar, müsamereler tertib e

dilecek, sinemalarda filmler gösterile

cektir. Bu suretle halkımızda ve genç. 

likteki Kızılay sevgisinin bir kat daha 

artırılmasına çalı§tla<:aktır. Şimdiden 

muhtelif koJlar vasıtasiyle Kızılaya a.. 
d kaydine başlanmıştır. Haftanın son 
günü olan 27 ilık teşrin günü bütün 
mekteblerin iştirakiyle büyük bir geçid 
resmi yapılacaktır. 

-
Bir Elen kunı.ınu idari teşkilat ve 
kanunlarımız hakkında malumat 

istiyor 
Yunanistan şehir ve komünleri birliği 

idare heyeti, memleketimizin ilerleme 
hamlelerinde idari teşkilatımızın mühim 
bir rol oynadığına kani olduklarını ve 
bu teşkilat hakkındaki malumatlarını ge
nişletmek istediklerinden bahisle Atina 
elçiliğimize müracaat etmiştir. Birlik 
idare heyeti hükümetimizden bilhassa 
idari kan unlanmız ile idari teşkilatımız 
hakkında malfimat istemektedir. 

• 

21 - 19 - 1937 

Bakırçag 
temizleniyor 

Bergama, (Hususi) - Muhtelif za
manlarda taşarak mahsullere büyük za
rarlar veren Bakırçayın temizlenmesi ka. 
rarlaşmıştır. Bu iş için Nafia vekaleti 
su işleri mühendisl~ri tarafından yapı.. 
lan etüdlerin ilk kısım bitirilmiştir. Ted... 
~ikler çok iyi neticeler vermiş ve alrna
cak tedbirler tamamiyle kararlaştırıl
mıştır. 

Çayın temizlenme işi yakında eksilt· 
miye konacaktır. Çayın temizlenme iş
lerine bir milyon lira sarfedileceği anla.. 
tılmaktadır. Bu iş başarıldıktan sonra 
Bergama ve Menemen ovalarının sulan
ması işi de temin edilmiş olacaktrr. Ay
ni zamanda çayın taşarak mahsullere za
rar vermesinin önüne de geçilecektir. 

Bakırçay bu suretle zararsız ve faıyı
dalı bir hale konulduktan sonra bu ha. 
valide pamukçuluğa daha fazla ehemiyet 
verilecektir. Kazanılan bu mıntakada 

gayet nefis mahsul veren Akala cinsi pa.. 
muk yetiştirilecektir. 

İzmir' de cüretkar bir 
et kaçakçısı · 

İzmir, (Hususi) - Mezbahanın be

lediyeye devrinden sonra et kaçakçılı

ğiyle şiddetli surette mücadeleye giri· 

şilmiştir. Belediye mahalle aralarında 

gizli memur dolaştırarak kaçakçıları 

yakalamaktadır. 

Bir kaç gün evvel Halkapınarda 

çok garib bir hadise olmuş ve bir et ka

çakçısı yakalanmıştır. 

Belediye memurları Halkapmarda 

bahçe içinde viran bir kulübe içinde bir 

kaçakçının dişi bir merkeb yavrusunu 

görmüşler ve kaçakçıyı suç üstü yaka.. 

lamışlardır. 

Basmahanede de başka bir kaçakçı 

yakalanmıştır. 

Bir kaçak yakalandı 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Bursa ha

pishanesinde yatmakta olan mahkftmlar. 

dan Cevad, burada yakalandı ve sorgu· 

ya çekildi. Kendisinin akıl hastalığı ile 

malUl olduğu bakkmdaki iddiası varid 
görülemedi. Cevad yarın ma1ıkftmiyeti. 

ni doldurması için yeniden Bursa hapis

hanesine gönderilecektir. 

1 RADYO 1 ---ÖÖLE NEŞRİYATI 
12.30-1250 Muhtelif plak neşriyatr, 

12.50.13.15 Plak: türk musikisi ve halk 
şarkılar, 13.15.13.30 Dahill ve harici 
haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI 

18.30~19.00 Muhtelif plak neşriyatı, 

19.00-19.30 Türk musikisi ve halk şar

kıları (Makbule Çakar ve arkadaşları), 

19.30.19.45 Saat ayarı ve arabça neşri
yat, 19.45-20.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları Hikmet, Servet, Makbule 
Tahsin ve arkadaşları), 20.15...20.30 Ka
zım Nami Duru (Terbiye), 20.30..21.00 

Plakla dans musikisi, 21.00-21.15 Ajans 
haberleri, 21.15...21.55 Stüdyo salon or
kestrası, 21.55-22.00 Yarınki program 
ve İstiklal Marşı. 

Tefrika: No. 151 
. . . 

Şekspirde"' Hikayeler 

Y azaniar: M ary ve C harleı Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

Sur Prensi Perikles 
- Helikanus, gel bana vur, bir yerime 

liıçak sapla; canımı acıt. Çünkü içinde bu
lunduğum sevinç denizine bu fani vücudu
mun kıyılan dayanamıyacağmdan korkuyo
l'Um. 

- Bu kimdir? 
Helikanus cevab verdi: 
- Mitilen valisidir; sizin rahatsızlığını

zı öğrenerek ziyaretinize koşmuş. 
- Sizi kucaklarım., dedi Perikles. Benim 

elbiselerimi getiriniz! Ben artık iyileştim. 
Ey gökler, kızımı takdis ediniz! Fakat bu 
tath musiki nereden geliyor? Kulak veriniz. 

Bu sırada ya bir tanrının çaldığı aletler· 
den gelen, yahud da Perikles'in yanılarak 
geliyor sandığı tatlı bir musiki başlamıştı. 

onu bekledi. 
Perikles, uykusunda bir rüya görmüş ve 

bu rüya üzerine Efes'e gitmek kararını ver
mişti: rüyasında Ef eslilerin tanrısı Diyana, 
kendisine görünmüş, ona Ef esdeki mabede 
gidip mihrabın ön~de bütün hayatının hi
kayesini söylemesını emretmiş, eğer bunu 
yapacak olursa hayatının en büyük saadet
lerinden birisin~ kavuşacağım gümüş yayı
nın üzerine yemın ederek söylemişti. 

kadar iyi muamele eden Lisimakus'un Mari· 
na ile evlenmek teklifi karşısında kaşlarını 
çatmadığı gibi, Marina da bu teklife karşı 
gelmedi. Yalnız kıralm bir teklifi vardı. Bu 
izdivacı kabul etmeden evel, hepsi birlikte 
Efes'de Diyana'nm makamını ziyaret ede
ceklerdi. Üçü de bunu kabul ettikleri ve tan
rı da onların yelkenlerini muvafık rü2'garlar
la doldurduğu için birkaç hafta sonra emni
yet ve selamet içinde Efes' e vardıla.-. 

Gel, buray~ denizde doğan, Tarsusta gö
nıülen, sonra gene denizde bulunan çocuk t 

Helikanus, diz çök ve tanrılara hamdet 1 
Bu Marinadır! Çocuğum, Allah seni mesud 
~tsin! 

Vahşi Diyonisya kendisini öldürtmek is
tediği halde Tarsus'ta ölmemiş. Şimdi karşı
sında diz çöküp ona "Prensesim!'' diye hitab 
ettiğin zaman sana hikayesini anlatır. Ken
disine yeni yeni elbiseler veriniz! 

Prens, bundan sonra ilk defa gözüne ili
şen Lisimakus'e bakarak sordu: 

• 

Helikanus cevaıb verdi: 
- Fakat velinimetim, ben bir şeycikler 

duymuyorum. 
- Duymuyor musunuz? Nasıl olur? 
Gerçekten duyulan bir musiki yoktu. Fa

kat Helik~us, prensin fazla sevinçten heye
cana düşerek böyle sesler duyduğunu anla
mıştı. Şimdi bunu yalanlamaıun manası yok
tu. Onun için hepsi duyduklarını söylediler. 

Perikles' e şimdi tatlı bir uyku bastrrmış
tı. Lisimakus, onu yatırmanın doğru olacağı 
fikrinde bulundu. Başının altma bir yastık 
koydular. Perikles, hemen deliksiz bir uy
kuya daldı ve Marina, hiç sesini çıkarmıya
rak uyuyan babasının yanı başında oturdu. 

Uyandığı zaman tamamiyle kendine gel
miş bulunuyordu. Yanındakilere rüyasını an
lattı ve tanrının bu emrine itaat etmek ka
rarında olduğunu bildirdi. 

Bundan sonra V.simakus, Perikles'i Mi
tilen' e çıkmağa ve orada kendisine misafir 
olarak bir az eğlenmeğe, hoşça vakit geçir
meğe davet etti. Prens, bu nazik daveti ve o
rada bir iki gün kalmayı kabul etmişti. Artık 
Mitilen'de valinin, onun meçhul bir kız vazi
yetinde bulunduğu zamanlarda bile kendisi
ne layik olan saygıyı göstermiş olduğu sev
gili Marinasının kıral babası şerefine ne tür
lü ziyafetler, ne türlü eğlenceler tertib et
miş olduğunu tasavvur edebiliriz. 

Perikles, en kötü günlerinde kızma bu 

Perikles~ yanındakilerle birlikte Diyana 
mabedinin mihrabına doğru ilerlediği za
man, vaktile Taisayı hayata iade etmiş olan 
Serimon - ki şimdi ziyadesiyle yaşlanmıştı ~ 
orada bulunuyordu. Şimdi mabedin rahibesi 
olan Taisa da mihrabın önünde idi. 

Her ne kadar ıstırablarla geçen uzun yıl
lar Perikles'in simasını hayliden hayliye de
ğiştirmiş idiyse de Taisa gene onun şeklini, 
biçimini, hele mihraba doğru ilerleyip ko
nuşmağa başlayınca sesini, iyiden iyiye tanı
mış, söylediği sözleri sevinç ve hayret içinde 
dinlemeğe baslamıştı. Perikles'in mihrab Ö· 
nünd: söylediği sözler şunlardı: 

(Sonu var) 
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KARIŞMAZLIK KOMİTESİNİN 

DÜN YAPTIGI TOPLANTIDA 

Anlaşma yolunda 
mühim bir adım atıl<Jı 

Jtalya lngiliz planını kabul etti 
Londra, 20 (A.A.) - Kanşmazl ık komitesi, bugün .öğleden ~n~ 

.-at 15.30 da toplanmııtır. Görüşmelere saat 18.30 da mhayet verılmış, 
fakat tebliğin hazırlanması için bir saat daha çalışılarak celseye 19.40 
da nihayet verilmittir. 

Tebliğde bildirildiğine göre, 
muhtelif delegelerin beyanatları 
dinlenildikten ve esaslı müzakere 
noktaları üzrinde anla§D18.ya doğ
ru elde edilen terakkiler kayde
dildikten sonra delegelr, bugünkü 
JÖrü§IDlerin sasını hü~metl~rine 
bildirmeyi teahhüt etmışlerdır. 

Tali komite, önümüzdeki toplantıya 
kadar, münakaşa edilmekte olan teklif
lerin tatbiki hususunda lazım gelen me. 
kanizmanın reis tarafından tedkik olun
ınasıru da kararlaştırmıştır. Tali komi
te, önümüzdeki toplantının 22 ilkte§rin.. 
de aaat 15 de aktcdecektir. 

Hükümetlerin tedkikine arzedilecek l 
olan B. Grandi'nin beyanatı, tali komi
tenin tebliğine zeyl olarak neşredil
miştir. 

Alınan ve İtalyan delegeleri, ilk İngi
liz planını kabul etmiş ve yabancı gö
nüllülerin geri çekilmesine batlanmadan 
ispanyadaki iki tarafa mubarib hakları 
verilmesi hususundaki taleblerinde ıs
rardan vazgeçmi,lerdir. 

İtalya ve Almanya, gönüllülerin geri 
çekilmesini kontrol için İspanyaya k0-
rnisyonlar gönderilmesini kabul etmekte
dir. Bu komisyonlar, gönüllülerin ne 
nisbet dahilinde geri çekilmeleri mese
lesinde karar vereceklerdir. Almanya ve 
İtalya, bu komisyonların verecekleri ka
rarlan, şimdiden kabul etmektedir. U
rnumi yetle kabul edildiğine göre, sem
bolik geri çekmeler, adet itibariyle iki 
tarafda da aynı olacak ve komisyonla
rın hareketinden önce vuku bulacakbr. 
Sembolik geri çekilme keyfiyetinin mik
dan pek muhtemel olarak, komitenin Ö

nümüzdeki toplantısında bu cuma günü 
tesbit olunacaktır. 
Toplantının nihayetinde vaziyeti hu. 

lasa eden .B. Eden demiştir ki: 
"- Eğer önümzdeki toplantıda da bu 

günkü kadar ilerilersek, mesele, büyük 
ölçüde halledilmiş olacaktır.,, 

B. Maiski, ingiliz planının tatbiki ma
kanizması, hususunda fikrini sarih suret
te ifade etmemiştir. Zira, kendisi bu pla
nı kabul eylememektedir. Bundan dola. 
yı, önümüzdeki toplantılarda ihtiraz ka.. 
yıtları serdetmek hakkını muhafaza ey-
lemiştir. 

B. Grandi'nin beyanatı 
B. Grandi, bugün yaptığı beyanat

ta ezcümle demiştir ki: 
"- İtalyan hükümeti, gönüllülerin 

geri çekilmesinde yapılacak kontrol 
pH'inmı vücuda getirmek üzere enter
nasyonal bir komisyon kurulmasını ve 
iki tarafda barba iştirak eden yaban.. 
cılarm hakiki mikdarmı resbit için bu 
komisyonun derhal İspanyaya gönde
rilmesini kabule amadedir. İtal~an hü
kümeti. İspanyaya gidecek komisyo
nun raporu gelir gelmez,ingiliz planı
nın sekizinci maddesinin ve cumarte
si günkü fransız beyanatının mümasil 
bendinde bahis mevzuu olan tedbirle
rin, yani muharib hukukunun ne zaman 
ve ne suretle kabul edileceği hakkında 
bir karar verilmesi keyfiyetinin fili
yatta en iyi bir surette tatbikini, müş
terek bir anlaşma zemini bulmak üzere 

uzlaşma zihniyeti ile tetkik eylemeye 
de hazırdır. İtalya hükümeti, yabancı 
gönüllülerin geri çekilmesi hususunda 

İspanyada mücadele eden iki taraf nez

dinde Londra hükümetinin teşebbüsde 
bulunmasını istihdaf eden İngiliz hü
kümeti, umumi bir anlaşmaya bırak~ 
rak, İspanyada bulunan ve İspanyol ol
olrnıyan muhariblerden muayyen ve 
lüzumu takdirinde mahdud bir mikda
rın geri çekilmesini ileri süren İngiliz 
Planını kabule amadedir. İngiliz planı 
~b .. ncı gönüilülerin umumi geri çekil
tnesi hakkında komitenin bilahara ka
bul edeceği prensipe hiç bir halel geL 
tnernek üzere bu iptidai geri çekmk 
adet itibariyle müsavi bir tarzda yapıl
ın sını da ileri sürmektedir. 

Midye önündeki 
motörler kurtuldu 

(Başı ı. inci sayıfada) 

lundukları yer malum olduğundan ica
bında aranabilece.klerini bildirımişler ve 
yedekte gitmeğe Jüum görmemişlerdir. 

•.• lakat Hora yardıma hazır 

Bununla beraber, Hora vapuru gene 
İstanbula dönmeyip İğneada'ya gitmiş
tir ve orada vaziyetin yeni inkişafla_ 
rına intizar etmektedir. Fırtına şimdi
lik epey hafiflemiştir. Hava yeniden 
fenalaştığı takdirde Hora tayfalara 
yardım etmek üzere harekete hazırdır. 
Hava bo.mıazsa Hora İstanbula döne
cek, gemiler de İğneada'dan yükliye_ 
cekleri odunları almağa gideceklerdir. 

Karadan yapılan yardım 

Açlık ve susuzluktan ölüme mah_ 
kfun bulunan denizcilere havadan ya
pılan yardımdan sonra karadan yardım 
yapmak imkanları da araştırılmıştır. 

Tahlisiye umum müdürlüğü karadan 
Çerkesköy - Saray yoliyle raket ma.L 
zeme5i ve 16 kişilik bir tahlisiye müf-
rezesi göndermi,tir. 

Bu müfreze yolda birçok güçlükler
le karşılaşmış, tahlisiye memurlarım 

götüren kamyonlar yolda çamura bat
mışlardır. Bunlar, önlerine çıkan bütün 
güçlüklere rağmen sahile varmışlar ve 
mavnaları parçalandıktan sonra sahile 
çıkan tayfaları bulup kurtarmışlar ve 
iaşe etmişlerdir. 

Vaziyetleri hakkında haber 
alınamıyan gemiler 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Ago
ra'dan İstanbul limanına gelen bir ha
berde Hasan kaptanın 30 tonluk bir ka_ 
yığının yedi tayfasiyle birlikte denize 
açıldığı, şimdiye kadar kendilerinden 
hiç bir malUmat alınamadığı bildiril
mektedir. 

Kandreli Hasanın kayığı da Eşref 

kaptanın idaresindeki yedi tayfa ile 
denize açılmıştır. Bu kayıktan da hiç 
bir haber yoktur. 

İtalya hükümeti, fransız hükümeti 
tarafından da iyi karşılanmış olan in.. 
giliz teklifini kabule hazırdır. Bu tek
lif, kolay ve pratik bir surette tatbik 
edilebilir bir mahiyet arzetmektedir. 
Şurasını da ilave edebilirim ki, bu ip
tidai geri çekmelerde müsavat gözetil
mesinin, sonradan geri çekilecek gö
nüllülerin mikdarının nisbeti üzerinde 
hiç bir tesiri olmıyacaktır. 

F rannz mahfilleri ihtiyatlı 

Paris, 20 (A.A.) - Salahiyetli fran
sız mahfilleri karışmazlık komitesinin 
bugünkü toplantısı ve ezcümle B. 
Grandinin beyanatı hakkında ihtiyat_ 

kar bulunmaktadır. Esasen italyan tek
lifleri karşısında herhangi bir vaziyet 
almadan önce B. Delbos pek tabii ola_ 
rak, kabine arkadaşları ile görüşmeği 

arzu edecektir. Bununla beraber, ak_ 
şamki umumi intiba italyan hükümeti 
delegesinin bugünkü beyanatının dün_ 
kü beyanatına göre terakkiler arzet
mekte olduğu ve binaenaleyh bu beya.. 
natın görüşmelerin devamı için aşıl
maz bir engel t~kil eylememekte bu_ 
lunduğu merkezinde idi. 

1 ngiliz mahlillerine göre 
Karışmazlık komitesi mahfilleri B. 

Grandinin tekliflerinin tetkikine karar 
verilmiş bulunmasına rağmen bunlara 
kati bir ehemiyet atfetmemektedir. 

Buna karşı ingiliz mahfilleri karış
ma.ılık komitesinin bugünkü içtimaı 

neticeleri hakkında büyük bir memnu.. 
niyet göstermektedir. 

ULUS 

Yunan j 
gazeteler inin 
makaleleri 

(Başı 1. inci sayfada) 
Türkiye ve Yunanistan, daima, tek bir 
blok tetkil etmi§ler ve bu suretle iki 
milletin vicdanında müşterek ideal mef. 
humunu yaratmışlardır. 

~lilli bir §el 
Elen başbakanına yapılan fevkalade 

iyi kabulün ba?ka bir sebebi de, B. Me
taksasın şahsına raci bulunmaktadır. 
Zira, B. Metaksas, Yunanistanı, herhan
gi bir parti adına değil, fakat bütün e
len milleti adına idare etmektedir. B. 
Metaksas, milli bir şeftir. Bundan do
layıdır ki türk milleti, kendisine, elen 
milletinin müşahhas timsali olarak fev
kalade tezahürat ve çok büyük hürmet 
göstermektedir. 

Gittikçe müessir/eşen işbirliği 
Elefteron Vima, diyor ki: 

"Türk - Elen işbirliği, ilk ilhamı

m aldığı fikirlerden yeni bir hız almak
ta ve gittikçe daha müessir bir hale gel
mektedir. İki devlet, coğrafi vaziyet, 
siyasi, ask"eri ve ekonomik menfaatle
rin doğurduğu bir ittifak ile alınya·1 1-

lannı birbirlerine bağlamıştır. Bu itti
fak, iki devletin serbest ve müstakil 
kaldığı müddetçe devam edecektir.,, 

Asırlarca yanyana .. 
Proia, diyor ki: 
"Gayet tabii olan türk • elen dost

luğu, iki milletin asırlarca yanyana ya
şamış bulunmalarına dayanmaktadır. 

Bunun bir misalini, Yunanistandan ge
len türklerin başvekil Metaksas'a hita
ben söyledikleri bağlılık sözlerinde ve 
türk ricalinden birinin Atinadan geçi
şinde muhacir rumlar tarafından türk 
devlet adamlarına türkçe olarak yapılan 
mümasil beyanatta görüyoruz. Bu bağ
lar, bugün türk milletinin bu derece he
yecanla kutladığı türk • elen dostluğu
nun aşınmak ve sanulmak bilmez temel
leridir.,, 

Samimi duygular 
Atinaika Nea diyor ki: 
"Yunan Başbakanının ziyareti, türk 

hükümetinin ve türk milletinin Yuna
nistan hakkında besledikleri samiınl 

duyguların tezahürüne vesile olmu9-
tur .,, 

Vradini gazetesi de yunan milletin
de olduğu gibi türk milletinin de iki 
memleket arasındaki çözülmez kardeş.. 
çe iş birliğine imanını göstermek için 
her fırsattan istifade ettiğini kaydey

lemekte<lir. 

Averof kruvazörü 
subaylarının 

dünkü ziyaret /eri 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Ekselans 

general Metaksası Türkiyeye getirmiş 
olan elen kruvazörü subayları bu sa
bah yanlarında mihmandarları da ol
duğu halde İstanbul tarafma geçerek 
müzeleri ziyaret etmişlerdir. 

Saat 12 de, İstanbul komutam ta
rafından yunan donanması kumandanı 
amiral Ekonomu şerefine bir öğle ziya

feti verilmiştir. 

Saat 17 de amiral, A verof kruvazö
ründe bir çay ziyafeti vermiştir. 

Bu gece saat 20.30 da amiral Şük
rü Okan, dost devlet amirah şerefine 
Perapalas'ta bir akşam yemeği vermiş 
ve bu yemeği büyük bir kabul resmi 
ve büyük bir suvare takib etmiştir. 

Çocuk babaları} 
iyi y.!tiştirilecek bir memleket ço
cuğunun yalnız ders saatlerin_ 
deki çalı~alarmı değil, onun 
dışında okuyacağı yazılan, uğ
raşacağı ıtleri, eğlencelerini de 
düşünmek vazifemizdir. 

işte ilk sayısı 29 ilk tetrinde çıka
cak olan yeni Ulus, bu mühim 
ihtiyacı düşünerek her hafta 
bir sayf auıu çocuklarınıza, ço_ 
cuklarımıza veriyor. 

Y avrularmızm okuma, öğrenme, 
bilmece halletme, resimli mü
sabakalara girme gibi birçok 
ihtiyaçları o sayfalarda tatmin 

edilecektir. 

Yeni ULUS'u bekleyiniz. 

"-= 

CDlhan lh ar lb) ön <ctre 
~nt~oncceliil~ ~cerr\fö$ 
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Samuel Hor -
No. 32 Çeviren: Hikmet TUNA 

Her şeyin uçuruma doğru yuvarlan· 
makta olduğunu görüyordum • 

Hasılı, büyük bir ihtimam ve kur
nazlıkla organize edilmit olan reak
siyoner kuvvetler, halen vaziyete ha
kimdirler. Polis, hiç bir zaman bu
günkünden büyük bir kadroya malik 
olmamıı ve şimdiki kadar mükemmel 
organize edilmemittir. Lehistan ve 
işgal altında bulunan vilayetlerden 
akm edenlerle polisin kadrosu geniş. 
letilmiş, Ştürmer ve Protopopof saye
sinde de, maaşlan yükseltilerek ken
dilerinin hayat prtlan ıslah edilmi§
tir. 

Moskovada bulunduğwn sıralarda, 
askeri ve sivil memurların ileri ge_ 
lenleriyle temas ebnek fırsatını bul
muştum. Her iki tarafın mümessilleri, 
dikkati celbedcek bir açıklıkla, Rua
yanın içinde bulunduğu tahammül 
edilmez vaziyetten bahsediyorlardı. 
Mesela, Moıkova askerlik bölgesinin 
kurmay ~fi, muhafazakarlığa inan
mıt bir adam olduğu halde, ıimdiki 
rejimin ümidsiz bir nziyette olduğu 
neticesine vardığını söyliyordu. Sivil 
bir memur olan Moskova tehiremini 
Çelnokof ile Prens Livof, vaziyeti, 
artrk tahammül edilmez, diye izah 
ediyorlardı. Fakat asıl beni !ıayret~ 
dütüren feY, Moskova bölgesinin ge_ 
ner.ali ile kurmay şefi gibi subayla.
rm, çok açık bir yürekle vaziyeti be
nimle görüşmeleri keyfiyetidir. 

Orduyu ba§tan &Jağı hoşnudsuz

luk kaplanuıtır. Menzil teıkila tı ber-· 
bat bir haldedir. Mesela, cenubu gar· 
bi cephesindeki menzil komiserliği, 

hiikümetin gösterdiği güçlükler dola
yıab'le daha berbad bir vaziyete gir
mittir. Kendilerinin, İmparatorluk ta
cına namzet olan bir grandükleri bu
lunduğunu açıktan açığa aöyliyen a
laylar vardır. 

Fikrimce, üç hadisenin çıkmuı ih
timali vardır. Birincisi, Duma yahud 
da ordu, geçici bir hükümeti İf batı
na getirebilir. Mamafi, sanıldığın

dan çok daha yakın obnasma rağmen, 
ıahsen ben, bunun gerçeldeteceğine kani 
değilim. Saniyeftt 1906 da Duma ku
rulduğu zaman olduğu gibi, Çar mü
tavaat edebilir. Üçüncüsü de1 her §ey 
uçuruma doğru yuvarlaı·.mağa devam 
eder. lkinci ve üçüncü tekiller ihtimal 
dahilinde, fakat bu ikisi araamda ü
çüncüsünü büy\ik bir inıkD.n içinde 
görmekteyim. 

Her halde vaziyet son derece kö
tüdür.,, 

Bu mektubumun arka.amdan Ras
putin katledildi. Bu hadiseden sonra 
geçen üç hafta içinde, katil bicliaesi
ne ayrılan fa&ıldaki raporlan hazırla
yıp göndermekle meıgul oldum. 

Bundan dolayı, hadiseden sonraki 
ilk mektubum, yeni vaziyet hakkında 

bir fikir edinmeğe imkan veren uf ak 
bir fasıladan llODJ'a yazılmııtır. 

31. S. Kanun. 1917 
c Vaziyetin birdenbire deiifIDeaİD

den yahud ihtilalci bir çığıra sapma. 
smdan ziyade, kötüle~e&İ teklinde in
kişaf edeceğine dair son mektubum
daki tahmin.im gerçekletti. Reaksiyo
ner parti, bir yandan, hiç ıapnadan 
tazyik politik•ama devam ederken, 
öbür yandaftt hem Rusyadaki kamo
ya, hem de memleket dışındaki itilaf 
devletlerine karıı göz boyacılığına 

ba§laını§tır. 

Duma toplantılarının talik edil 
mes.i ve gene Dwna'run, Petrogradda
ki itilaf devletleT"i konferansına tesir 
edebilecek olan her türlü hareketler
den çekinilmesi arzusunu izhar ebne
si yüzünden, terakkiperver partiler 
güvensiz bir vaziyete girm.iılerdir. 

Reaksiyonezlerin kamoya kartı 

yaptıkları göz boyacılığını gösteren 
üç misal kaydetmek istiyorum. 

Evvela, yeni başbakan prens Galitsi· ı 
ne hitaben Çarın neşrettiği iradeden 
sonra meydana gelen vaziyet çok dik

kate değer.· 

Prens Galibin, it batma geçtikten 
sonra, Dumanm 8 son kanunda tekrar 
açılmasına hiç bir teYİn engel olamı· 
yacağmı kati surette söyledi. Bu temi
nat, tekmil rus gazetelerinde var kuv
vetle tebarüz ettirildi. Fakat, üzerin
den bir kaç gün geçtikten sonra, ça
rın, Dumanın açılmasını bir ay geri
ye atmı§ olduğu ilan edildi. 

Pek tabii olarak, baıbakanm söz
lerine kartı beslenen itimad da böy
lelikle yıkılmıı oldu. Lakin, gene bir 
iki gün sonra, prens Galitsini, teşrii 

meclisle birahenkte çalıımaya memur 
eden ve liberal bir ifade ile kaleme 
almmıt olan bir çar iradea.i. ne§redil
di. Başbakanın vadlerine kartı oldu_ 
ğu gibi. bu iradeye de burada pek az 
kinıse itimad beslemektedir. Halbu
ki, Çarın bu iradesi, yabancı gazete
lerde liberal bir politika baılangıcı
nm alametleri teklinde bir tela:ıdcive 
uğraınıı ve dolayısiyle, bu İrade ile 
temin edilmesi tasavvur edilen mu· 
vaffakiyet de elde edilmiıtir. 

(Sonu var) 

Karadeniz 
dalgalariyle 
boğazlaşma 

(Başı 1. inci sayfada) 

kunç macerayı bana şöyle anlattı : 

Herlea'den çık. 
''- Herfesden odun yüklemiş ve 

denize açılmıştık. Motorda kaptandan 
başka ben, Süleyman, Fikri ve iki Ah.. 
medler vardık. Hava birdenbire bozdu. 
Koydan çıkıamıy.acağnruzı anlayınca 

çapalan denize attık ve motoru işlet

meğe başladık. 

Diğer motorların hali 
Yola çıkmı§ olan gemiler arasında 

bizden başka Hüdıaverdi motoriyle dört 
yelkenli daha vardı. Yelkenlilerden bi
ri dalgalarla boğu tuktan sonra ikinci 
gün çapası koptu ve tekne kumluğa O

turdu. İçindekiler sahilde bir kulübe
ye sığındılar. 

Dalgalarla boğaz boğaza 
Biz dalgalarla boğuşa boğuşa gece-

yi uyumadan geçirdik. İkinci günü 
sandalımız battı. Sahile sürüklenme· 
mek için motoru daim1 işletiyorduk. 

Motor yedi gün, yedi gece işledi. En 
nihayet mazotumuz bitti ve motoru iş
letmek imkanı da kalmadı. 

Yiyecek de bihyor 
Bundan dört gün önce ekmek, iki 

gün önce de diğer yiyeceklerimiz bit
mişti. Bir beşik gibi sallanan motorun 
her tarafını araştırdık. Çiğ, pişmiş ne 
bulduksa aramızda paylaşıp yedik ve 
ancak bu suretle, gökle deniz arasında 
açlıktan ölmekten kurtulabildik. 

''istikamet Karadeniz boğazı!,, 
Fakat bir taraftan açlık, bir tıaraL 

tan uykusuzluk hiç birimizde derman 
bırakmamıştı. Nihayet dün kaptan şu 
emri verdi: "- Y clkenleri açın! istikıa
met Karadeniz boğazı!,, Hemen yelken
leri açtık ve boğaza doğru yollandık. 
Ara sıra motor da yardım ediyordu. 
Diğer yelkenlilerde bulunanlar hava
nın sakinlediğini görünce sandallarına 
atlayıp karaya can attılıar. Yalnız Hü
daverdi motorunun tayfaları tekneleri

ni bırakmadılar. 

Boğaza giri§ 
Günler kısa olduğu için güneş bah

mış, ortalık kararmıştı. Dalgalar ara.. 
sında, rüzgarın kulakları sağır edici 

gürültüsü içinde etrafımızı görmeden 
ilerliyorduk. Nihayet tıanyeri ağrırken 
boğazdan içeriye kapağı atınca hepi. 
miz yeniden dünyaya gelir gibi olduk.,1 
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Mektebliler !.. Bütün Kitablarınız Ha 1 il Naci Mı 11 çı oğlun da 
Anaf artalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Erdem Biçki 
Dikiş Yurdu 

Naciye Ünver 
Yenişehirdeki yurdunu Saman
pazarı Alim Bey ap. 3 üncü ka 
ta naklederek kayıd ve kabule 
başlamıştrr. 3-5798 

Juvantin 
saç boyaları 
Daima Sabit 
Dalına Tabii 

,_ 
İngiliz kanzuk ı-czanesı llbc> 

ratuvarları'1da hazırlanan Juvan 
tin saç boyaları muzur ve zchirlı 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara t<ıbii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk U.Ze. 
rinde tertib edilmiştir. 

L1NlMANTOI. KANZUK: 
ROMAT1ZMANIN KATI 

DEVMHDTR 

Satılık 
Ankara, Yenişehir 
ve Cebecide: 

Her çapta inşaata hazır 
arsalar ve evler 

Ankara ve Yenişehirde: 
Büyük irad getiren 
apartımanlar 

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

Emlak komisyoncusu Hayri 
Dilman. Tel: 2181 3-5772 

Kiralık Daireler 
Yenişehirde (Hilali ahmer a

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

250-300 
Metrelik Arsa 

parçaları 
Sağlık bakanlığı yanında Ce

beci asfaltı üzerinde, yeni yapı
lacak 'I'ıbbiye karşısında. Müra
caat: T elef. 1990 

3-5835 

Kiralık Ev 
YenişehirJe vekaletler karşı

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

Haraççı Kardeşler 

Kollektif Şirketin
den: 
Memurlarımızdan Abidin A

kıner miiessesemizden ayrılmış 
olduğundan şit-ketimizle alakası 
kalmadığını sayın ı:tıüşterileri-
mize bildiririz. 3-5803 

Acele satılık arsa 
Yenis.ehir SeHl.nik C. Maliye 

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

ZAYİ 
Zonguldak Beycuma ilk oku

lundan 1928 senesinde aldığım 
şehadetn<ımemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Emin Koç 

ZAYİ 
Develi iptidai ve rüştiye mek

tebinden aldığım şehadetnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Bekir Bozburun 

Beypazarı mal müdürlüğünden: 
Cinsi 
Hane 
Arasası 

Tarla 

" 

2 
M. Mevkii 
30 Köydo 

2297 Sivri 

27 57 Killi1' 

Yeri 
Karacaviran 

• 

• 

Hududu 
Saği Salih oğlu Hüseyin hanesi 
Solu, arkası, önü yol. 

Şarken Nizam oğlu Ahmet, garben 
ve cenuben yol. 

Şarken yol, şimalen Koca oğlu 
Molla Mehmet, garben ve cenuben 
yol. 

" 
6000 Ören ardmda Dudatta Şarken sağır oğlu Mustafa, Şima.

len Hüseyin oğlu Satılmış, garben 
Hüseyin oğlu Durmuş tarlası, ce. 
nuben kaya. 

,, 2400 l{andavurda 

,, 8 dönilm KöyönU 

Cinsi 
100 de 91 
Sehin tarla 

" '~ 

" " 

,, " 

" " 

,, ,, 

,, ,, 

" " 

" " 

" 

,, 
" 

Tarla 

dönüm 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

2 

Tavşan tepesi 

No. 
11258 

11068 

9360 

9538 

11863 

8586 

9643 

10384 

8607 

5223 

5223 

10384 

Mevkii 
Arpalık 

Bahçe yed 

Sırt kaşı 

Özyolu 

Akçayır 

Ozyolu 

Sırt 

Virancık 

Özyolu 

Akçaburun 

Özyolu 

Özyolu 

Macunda 

Bulunduğu yre 
U ruş köyünde 

" 
,, 

" " 

" 

,, ,. 

" " 

,, ,, 

" " 

" " 

,, 
" 

Şarken Bayır, garben Kurt oğlu 
Ali, şimalen Behçet oğlu Hasan 
Hüseyin tarlaları, cenuben bayrr. 

Şarkn Serçe oğlu Molla, Hasan 
tarlası, garben Serçe oğlu Mehmet 
tarlası, şimalen Serçe oğlu Meh.. 
ınet tarlası, cenuben Bayraktar oğ. 
lu Mehmet tarlası ile çevrilir. 

Hududu 
Şarken Tuzcu oğlu Ömer, şima.. 
len Tuzcu oğlu, garben kaltah 
oğlu Durmuş, cenuben hacı Meh-
met. 

Şarken Çöne Mustafa, garben E
min ağa, şimalen hoca Hasan, 
cenuben yol. 

Şarken sirkeci oğlu Süleyma~ 
garben Habip oğlu İbrahim, şi
malen Yusuf oğlu Mhmet, cenu.. 
ben sofacı oğlu Bayraktar. 

Şarken hoca Mehmet ef. garbcn 
hacı Abbas, şimalen Abdurrah
man oğlu Hasan, cenuben sahibi 
Abbas oğlu İsmail. 

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

Şarkan otuz bir oğlu, Abbdullah, 
garben tuzcu oğlu Mehmet, şima
len ve cenuben Mehmet ef. 

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

Şarken Mustafa ef. garben Emir 
oğlu topal, şimalen çakır, cenu.. 
ben Bekir oğlu Mustafa. 

Şarken sahibi senet, garben Ka.. 
sım oğlu Ahmet, şimalen deli 
Mehmet oğlu hacı Hüseyin ce
nuben yine hacı Hüseyin. 

Şarkan koca bacak oğlu Hüseyin, 
garben bayram ağa, şimalen ve 
cenuben deli Me'hmet. 

Şarkan çankal oğlu İbrahim, gar_ 
ben yol, şimalen ve cenuben Salih 
oğlu Mehmet. 

Şarken Mustafa ef. , garben Emir 
topal oğlu Mehmet, şimalen ça.. 
kır oğlu Mahmut, cenuben Bekir 
oğlu Mustafa. 

Yukarda hudut ve evsafı sairesi yazılı olan ve tapuca müseccel bulunan hazinei maliyeye aid 18 
parça gayri menkullerin mülkiyetleri satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Bedeli mil
zayede haddı layık görüldüğü takdirde 27. ıo. 1937 gününe rastlayan çarşamba günü saat 15 de mal
müdürlüğü nezdindeki satış komisyonundt.u ihaleleri yapılacak trr. Talipleri % 7,5 teminatlarile 
ihale günü olan mezkUr gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. (3922) 3-5783 

SEFALiN 
BAŞ VE oiş AGRJLARJ GRİP 

• 
VE NEZLEYi 

DERHAL GEÇİRİf(_ 

Öksürenlere ve KATRAN HAKKI EKREM 
göğüs nezlelerine 

Kiralık Apartıman 
Havuzbaşı İzmir cadde

sinde 29 No. apartımamn i
kinci katı ehven şartlarla a
cele kiraya verilecektir. 

Dört büyük, bir küçük <>
da, mutfak ve banyo dai
releri muntazamdır. 

Görmek için karşısındaki 
apartımanda 6 N o. ya müra-
caat. 3~5856 

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 

Orman umum müdürlüğünden 
Karabük ve Safranboludaki devlet orman işletmesi revir amir

liği mesul muhasipliğini yapmak üzere müsabaka ile 150 lira ücret
li ticari usul ve kavaide bihakkın vakıf bir muhasip alınacaktır. Mü
sabaiı:a imtihanı 25. T. evel 1937 pazartesi günü saat 15 de Orman 
umum müdürlüğünde yaprlacaktır. Taliplerin evrakını 22 T. evel 
1937 akşamına kadar vermiş olmaları şarttır. (3935) 3-5806 

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

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

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

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

Balya Belediye reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Balya kasabasının tahminen 30 bek· 

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

Meskun kısmınm beher hektarı 28 lira ve gayri meskun kısmının 
beher hektan 14 lira olmak üzere muhammen keşif bedeli 1008 lira .. 
dır. 

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

ların hali hazır haritalarının alınmasına aid şartname. 
lstiyenler evrakı ve şartnameleri Bıalya belediyesinde göreıbill.rl~ 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 75 yetmiş beş Ura 
60 altmış kuruş muvakkat teminat vermesi ve Nafıa vekaletinin şo
hir ve kasabaların hali hazır haritalarının alınmasına aid müteabo 
hidlik vesikası ibrazı şarttır. 

4 - Eksiltme 1.11.937 tarihine tesadüf eden paazrtesi günü saat 
16 da Balya belediye dairesinde yapılacağından taliplerin yevmi 
mezkilrda Balya belediye encümenine müracaatları ve posta ile gön-
derilecek mektupların nihayet 4 üncü maddede yazılı gün ve saate 
kadar gelmiş olması ve dış tarafının mühür mumu ile iyice kapatıl
mı§ı olması lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edil-
miyeceği ilan olunur. 3-5747 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
BOLU NAFIA MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
1 - Eksiltmeye koulan iş: Bolu vilayeti daimt encümen kara

riyle 6.10.1937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle tekrar eksiltme
ye konulan Bolu vilayeti hastane binası. Keşif bedeli 54010 lira 70 
kuruştur. 

2 - Eu işe aid şartnameler ve evrak §Unlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hastane binasına dair fenni ve hususi şartname 
E • Keşif huHisası, silsilei fiat, mesahat cedvelleri 

. F - Hususi ve mali şartname, elektrik tesisatı keşfi, elektrik 
tesısatı hakkında umumi ve fenni şartname. 

G - Proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı saireyi Bolu Nafıa müdür• 

lüğünden 2 lira 70 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26.10.937 tarihinin sah günü saat 15 de Bolu hü

kümet binasında daimi encümen salonunda bedel haddi layik görül
düğü takdirde ihalesi yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3951 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
termesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vE·sika 
2 • İsteklilerin Nafıa veMletinden verilmiş 937 tarihli ehliyet 

vesikasını haiz olmaları. 
. 6 - Tek~if mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 

hır saat evelıne kadar Bolu daimi encümen dairesine getirilerek ek· 
siltme komisyonu reisliğine malGbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış azrfm mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada olacak gecilmıeler kabul edilmez. 

(3857/ 6911) 3~5676 

ANKARA 

Yakacak pazarı 
HER CİNS MAHRUKA TIN 

En iyisini, en temizini ve en 
ucuzunu sa tar 

İstasyonda Hububat silosu yanında Telefon: 2367 

Etlik Bakteriyoloji ve Ser1loji 
3-5800 

Müessesesi Direktörlüğünden· 
Müessesenin tecrübe hayvanları için 40000 iia 50000 kilo pancar 

açı~ eksiltmeye k?nulmuştur. İhalesi 1.11.937 pazartesi günü saat 15 
dedır. Şartnamesı müdüriyetten bedelsiz verilir. Muvakkat temi
natı 187 lira 50 krş. olup banka mektubu veya vezne makbuzu ve 
2490 sayılı .kanunda yazılı vesaikleriyle beraber muayyen olan gün 
ve saatte Zıraat vekaleti muhasebe direktörlüğünde toplanacak olan 
satın alma komisyonuna müracaatları. (3899) 3-5740 

Devlet Demiryollan ve Limanları Umum 
Müdürliiğü Satmalma Komisyonu ilanları 

t LAN 
Ankara İstanbul arasında seri ve gündüze mahsus devamlı bir 

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

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

İLAN 
Muhammen bedeli 60609 lira olan 1346,875 M3 çam kereste kapa

lr azrf usuliyle 3.11.1937 çarşamba günü saat 15.30 da Sirkecide 9 
işletme binasında eksiltme komisyonu tarafından satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 4280 lira muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa işlerine aid eksiltmelere girecekler• 
den aranacak müteahhitlik vesikalariyle beraber teklif mektupları· 
nı aynı gün saat 14.30 kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımda:. 

Şartnameler 303 kuruş mukabilinde Ankarada ve Sirkecide İda-
re veznelerinden verilmektedir. (7120/ 3954) 3-5841 

1REVUE saatları terakkıyatt fennlyenln en 

son lcadlarlle mücehhezdir. 

R EVU E. 
rsaatının bugünkü tekli.mü! hail 

ao:aenellk tecrübe neticesidir. 

Modeller en son ve zarif şekildedir. 

AnkM'd~atıt. r•rQJ..RtZA-.O~!LÜKÇÜ, Bankalar caddesi e 
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t LAN 
Eskisehir garnioznundaki kıtaat ve müessesat için 650 t?n ~erli 

antrasit 
0

kömürünün 3.11.937 çar§amba günü saat 15 de skı~ehird~ 
levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla ~ksıltrnesı 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 18.200 liradır. Muvakkat temınatı 1365 
liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. . . . 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bırlıkte_ temı

nat ve teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evel komısyona 
•ermeleri. (38e9) 3---5727 

İLAN 
Dikim evleri ihtiyacı için alınacak olan on bir kalem perçin çi

vi ve perçin pulu 25.10.937 saat 15 de Tophanede İs!anbul. levazım 
Amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla eks1ltrnesı yapJa
caktrr Tahmin edilen bedeli 25707 lira ilk teminatı 1928 lıra 3 
kuruş~r. Şartnamesi ve nüınuneleri komisyonda görülebil~r. İstek
lilerin kanuni vesikalariyle birlikte teklif mektuplarını ıhale sa
atından bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. (3737) 

3---5533 

1 LAN 
Dikim evleri için alınacak olan 9 kalem çadır ve saraciye malze

mesinin kapalı zarfla eksiltmesi 26.10.937 . saat 15 de Tophanede 
İstanbul evazım aimriliği satm alma komısyonunda yapılacaktır. 
'rahmin edilen bedeli 20344 lira ilk teminatı 1525 lira 80 kurştur. 
Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin k~
nuni vesikalariyle beraber teklif mektublarım ihale saatından bır 
aaat evet komisyona vermeleri. (3740) 3-5535 

İ ı, A ~T 

ı - Aşağıdaki yazıh odunlar Erzi~can .tümen karar_g~ır:ı.m 
aatm alma komisyonunda mübayaa edılecektır. Şartnamesmı gor
ınek istiyenler her gün komisyonda parasız görebilirler. . 

2 - Pazarlığa i§tirak edecekler ihale günü ticaret ve sanayı 
odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesik3: ibraz edece_klerdir. . 
Cinsi Miktarı Muhammen ilk eksıltme eksıltme saatı 

Kilo bedeli teminatı şekli tarihi 
Odun 1,200,000 27000 2025 pazarlık 25.10.37 16 

16,30 
15 

740,000 16650 1284,75 ,, ,, 
740,000 16650 1284,75 " " 

(3853) 
" " 

'' 3-5670 

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

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bedeli 33883 lira ve muvakkat teminatı 2541 lira 38 kuru§tur. 
3 - 25. ı. teşrin g37 pazartesi günü saat 15 de Sivasta tuğ ko

mutanlık binasıdaki tüm satın alma komisyonunda ihale edilecektir. 
.. 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklileri.n 

kanunun 2. ve 3. üncü maddele1indeki vesaik ve muvakkat temı
nat makbuzlarını ve teklif mektublarını havi zarfı kanunun 32. ve 
33 üncü maddelerindeki tarifat dairesinde hazırlayarak ihale günü 
1&at 14 de kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (3727) 

3----5505 

İLAN 
Dikim evleri için 5,676,000 adet aleminyüm düğme 25.10.937 sa

at 16 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satın alma komis
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin edilen be
deli 31218 lira ilk teminatı 2341 lira 35 kuruştur. Şartnamesi ve nü
munesi komisyonda görülebilir. İsteklierin kanuni vesikalariyle 
birlikte teklif mektublarını ihale saatından bir saat evel komis-
yona vermeleir. (3736) 3-5532 

tr.,AN 
1 - Konya krtaatının senelik ihtiyacı olan 120000 kilo sığır eti 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartnamesi Konyada ve İstanbul, Ankara levazım amirlik

leri satın alma komisyonlarındadır. İstekliler şartnameyi komis
yonlarda okuyabilirler. 

3 - İşbu 120000 kilo sığır etinin muhammen tutarı 24.000 liradır. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş miktar fazlasıda dahil 

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

nü saat 11 de Konyada' levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

6 - İstekliler 28.1. teşrin. 937 perşembe günü saat 10 na kadar 
teklif mektublarım Konyada I.,v. amirliği satın alma komisyonu 
başkanlığına verecek ve yahud göndereceklerdir. Bu saatten son
ra verilen ve yahud gönderilen mektublar ahnmıyacaktır. Saat a
yan kolordu daire saatiyle yapılacaktır. 

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

l LAN 

.ı. - 15000 kilo sığır etinin 5.10.937 eksilbne$I intaç edilemedi
ğinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 22. birinci reşrin 937 saat 11 dedir. 
Eksiltme Sarıkamış askeri satın alına komisyon binasında yapıla-
caktır. --
Tahmin edilen bedeli 25500 lira, ilk teminatı 1912. lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi komisyondan 127,5 kuruş mukabilinde almabillr. 
Evsaf ve şartnamelerini görmek istiyenler hergün ve eksiltmeye it
tirSk edeceklerin belli saatten bir saat evetine kadar teklif mektup
larını ve ticaret odası vesikalarını vemıi~ bulunacaklar ve hariçten 
iştirfilc edecekler de belli saatten bir saat eveline yetişmek şartiyle 
kanuni vesaiki postaya vermia bulunacaklardır. (3756) 3-5546 

t ı, AN 
İzmir mustahkem mevki kıtaatınm 146572 kilo una ait evelcc 

yapılan ilanlar hükümsüz sayılarak yeniden kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

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

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

İLAN 

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

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

3 - İşbu 60000 kilo kayun etinin muhammen tutarı 18.000 lira. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş miktar fazlasıda dahil 

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

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

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

7 - 2490 sayılı kanunun hüJ<ümlerine ve bilhassa 32 madde
sine uygun olmryan mektubların sahibleri eksiltmeye iştirak et
tiri1cnı,.yecektir. (3788) 3-5633 

BİLİT 

Hepsine tahmin edilen fiat 1284 li_ra _4~- ~uruş ola~ 86,84 metre 
murabbaı yol halısı ile malzeme ve ışçılıgt açık eksıltmeye kon-

~~~ 1 
İhalesi 3.11.937 çar~amba günü saat 14 de yapılacaktır. lk te-

minatı 96 lira 34 kuruştur. . . 
Şartnamesi parasızdır. İstekliler komisyondan alabılırler. Açık 

eksiltmeye gireceklerin 2_490 sayılı kanunda yazılı bel.gelerle ve te
minatlariyle birlikte saatınde M.M.V. satın alma komısyonuna gel- •• 
meleri. (3870) 3-5732 

Çankaya Tapu Sicil Muhafızlığından : 
Dikmen ömerpman ~e_vkiinde Hallaç oğlu Kir~or ve .. Me~kon

dan metruken hazineye mtıkal eden tarafları İsmaıl, Huseym ve 
emvali metruke ile mahdud bulunan verginin 180 lira kı;ymetinde 
tahminen 10 dönüm mikdarmda 16 kapı No. lu mahallin hukuki ve 
fenni vaziyetlerinin tahkik ve tesbiti iç'n S.11.1937 tarihinde mahal
line gidilecektir. Bu yer. için ~a~arruf _idd~asmda ~ulunanlar varsa 
mezkur günde ellerindekı vesaıkı resmıye ıle tahkık memuruna ve
yahud Çankaya tapu sicil muhafxzlrğma müracaatları. (3961) 3-5847 

Maliye Ve~aletinden: . 
1 - 2020/ 1000/ 510 mi1ı1;11etre ebadında ve muhammen ~e~-el~. 

(21233-40) yirmi bir bin ikı yüz otuz üç lira kı~k kuruş_ olan ıkı yuz 
elli sekiz adet saç dosya dolabı kapalı zarf usulıyle eksıltıneye ko-
nulmustur. -

2 _:_Eksiltme 8.11.937 pazartesi günü saat on beşte vekalet leva
zım müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlüğünden ve İstanbulda Dolma
bahçede maliye evrakı matbua ambarı memurluğundan parasız alınır. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya· 
zıh belgeler ve bin beş yüz doksan iki lira elli bir kuruşluk teminat 
makbuzu veya banka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tarifatı 
ve şartnamedeki şeraite tamain:en uygun ve \loks~nsız ola~ak yaz~
caklan teklif mektuplarını havı kapalı zarflannı ıhale saatınden hır 
saat evel komisyon reisliğine vermeleri. (3970) 3-5853 

İLAN 
1 - İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat. hayvanatı için 

300 ton arpa 8.11.937 pazartesi günü saat 14.30 da Tophanede satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla. alınacaktı~. . . 

2 - Muhmmen bedeli 16500 lıra, ilk temınatı 1237 lıra Sı kuruş
tur. Şartnamesi ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni: vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat eve· 
line kadar komisyona vermeleri. (3949) 3-5845 

İ ı, AN 
1 - Pazarlrkla olan işler: Pmarhisarm 306 ve 156 ton unu. 
2 - İhalesi pazarlık suretile Viezde yapılacaktır. 
3 - Pınarhisaınn unu 39780 ve 20280 liradır. 
4 - İlk teminatı 2984 ve 1521 liradır., 
5 - İhalesi 29. I. teşrin 937 cuma günü saat 16 dadır. 
6 - Şartnamesini görmek istiyenlere hergün Vize satın alma ko-

misyonunda gösterilmektedir. (3955) 3-5850 
İLAN 

1 - 550 ton fabrika ununun kapalı aıarfla eksiltmesi 8. ikinci 
teşrin 937 saat 15 de Erzurum askeri satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. -

2 - Muhammen bedeli 687 50 lira ilk teminatı 4687 liıra 50 kuruş
tur. Şartnamesi hergün komisyonda görülür. Teklif mektupları bel-
li saatten bir saat evetine kadar kabul olunur. (3956) 3-5849 

1 I., AN 
1 - Eksiltmeede olan işler: Vize alayının 306000 kilo, Al pullu 

alayının 252000 kilo ekmeklik unu. 
2 - İhaleleri ayrı ayrı pazarlık suıretile Vizede yapılacaktır. 
3 - Vize alayının tutarı 39780 lira, Alpullunun 32130 liradır. 
4 - Vizenin ilk teminatı 2984 lira, = 2410 liradır. 
5 - İhaleleri 26. L teşrin 937 salı günü saat 16 dadır. 
6 - Şartnamelerini görmeık istiyenlere her gün Vize satın alma 

komisyonunda gösterilmektedir. (3957) 3-5848 
1 LAN 

ı - İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat hayvanatı ihti
yacı için 300.000 kilo yulaf 8.11.937 saat 15 de İstanbul Tophanede 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira, ilk teminatı 1125 liradır. Şart
name ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. (3948) 3-5846 

t LAN 
1 - Ankara garnizon ve müesseseleri hayvanat ihtiyacı için 

203,700 kilo samana talip çıkmadığından 25.10.1937 aaat ıs de An· 
kara Lv. !mirliği satın alma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3666 lira 60 kuruş, ilk teminatı 275 lira
dır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanu· 
nt vesika ve teminatlariyle belli gün ve saatte komisyonda bulun.. 
malan. (3875) 3-5840 

tLAN 
ı - Harp okulu hayvanat ihtiyacı için eksiltmeye konulan 255 

ton samana taliıb çıkımadığını&m 25.10.937 saat 14 de Ankara Lv. a. 
mirliği satın alma komisyonuhda pazarlıkla alına.cıaıkttr. 

2 - Muhammen bedeli 4590 lira, ilk teminatı 344 lira 25 kuruş
tur. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanu
ni veflika ve teminatlarlyle komisyona müracaatları. (3873) S-5839 

!LAN 
Tümen birlikleri ihtiyacı için 77800 p~rinç kapalı zarfla 27.10. 

937 saat 15.30 dadır. Teklif meJctubları bır saat eveline kadar ka
bul olunur. Muhammen bedeli 17894 lira ilk teminatı 1342,05 kuruş
tur. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltıneye 
iştirak için belli gün ve saatte teklif me~blan ve kanuni vesikala. 
riyle I.,üleburğaz tümen satmalma komısyonunda bulunmaları. 

(3821) 3-5637 
, tLAN 

1 - 7.10.937 kapalı zarfla ihal edileek olan 26400 kilo sade yağı
na teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 123760 lira ilk teminatı 1782 liradır. Pa
zarlığı 28.10.937 saat 16 da Erzincaında tümen karargahındaki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname1>i her gün komis
yonda parasız görülilr. 

3 - İstekliler ihale günü ticaret ~e sanayi odasına kayıtlı ol-
duklarına dair vesika ibraz edeceklerdır. {3802) 3-5625 

t LAN 
Kayseri kor satın alma komisyonundan: 
1 - Kor merkez kıtaatı için 210 ton Z-0nguldak s!Smikok kömü

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

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

tın alma komisyonunda olacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı azrf usuliyle olaca.ktı.r. 
5 - Muvakkat teminatı 489 liradır. 

' 

6 - Teklif mektupları 3.11.937 çarşamba günü saat 14 e ke.dar 
kor satın alma komisyonu reisliğine verilmiş olacaktır. Bu saatten 

1 
sonra mektublar kabul edilemez. 

7 - İsteklilerin kanuni vesikalarla birlikte komisyona müracaat-
ları. (3888) 3-5726 

- -

Ankara Belediye Reisliği tlanları 

İLAN 

? 

Kavaklıderede yaptırılacak 2017 lira bedeli keşifli •Mlbüs durak 
mahalli 22 teşrini evel 937 cuma günü saat on buçukta ~elediye en• 
cümeninde pazarlıkla yaptırrlacağ.ndan isteklilerin mÜM.caatları. 

(3931) 3----57'1 ı 
1 LAN 

Sağlıi- bakanlığı karşısında yaptırılacak {3310,40) lira bedeli ke
şifli otobüs bekleme mahalli 22 teşrini evel 937 cuma '1inü saat on 
buçukta pazarlıkla yaptırıJacağından isteklilerin belediye encüme-
nine müracaatları. (3932) 3-5762 

İLAN 
Şehrin muhtelif mahallerinde yaptırılacak (35138,32) lira bedeli 

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

İLAN 
3794,69 lira bedeli keşifli Samanpazarr bahçesinin tanzimi ve per

gole inşası 22 teşrini evel 937 cuma günü saat on buçukta razarlık1a 
verileceğinden isteklilerin müracaatları. (3934) 3-5764 

Şampanya Valsi 
Pek Yakında Yeni Sinemada 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonu tlanları ...._________________ -----------------· 

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

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

52 TON KOK KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (l'IB2) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

yazılı kömür Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis· 
yonunca 5.11.1937 cuma günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale etli· 
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
nıuvakkat teminat olan (111) lira (15) kuruş, ve 2490 numaralı ka
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün vesaatte komis· 
yona müracaatlarr. (3917) 3-5769 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
2000 KİLO ARAP SABUNU 
2000 KİI.,0 BEYAZ SABUN 

Tahm.In edilen bedeli (1600) lira ( ..... ) kuruş olan yukarıda mik
darı ve cinai yazılı iki kalem sabun Askeri Fabrikalar umum mü· 
dürlilğü satın alma komisyonunca 8.11.937 paz:aırtesi günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (120) lira ve 2490 
numaralı kanwıun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkQr gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (3951) 3---5843 

19 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 
Tahmin edilen bedeli 4800 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 7.12.1937 sah günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat tem.inat olan (360) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (3950) 3-5844 

Sümerbank umumi 
müdürlüğünden : 

Bankamız tarafından muhtelif fen Şıubelerinde tahsil ettirilmek 
üzere A vrupaya gönderilecek lise mezunlarının müsabaka imtihan
ları İstanbul üniversitesi fen fakültesi profesörleri tarafından ya
pılmış ve aşağıda müracaat kayıt numaralarile isimleri yazılı olan
ların imtihanı kazand:ıJtları tesbit edilmiştir. Bunların muameleleri 
ilana1 edilmek üzere, derhal Ankarada bankamız umum müdürlü
ğünde M.E. şubesine ve İstanbulda bankamız İstanbul şubesi mü
dürlüğüne müracaatları. 

Kayıt No • 
84 

120 
106 
115 

144 
83 

128 
105 

34 
169 

82 
170 

77 
38 

Adı 
Feridun Civelekoğ'lu 
Dündar Arif 
Orhan Tarhan 
.cemal Ulunat 

Nezih Rona 
Halidun Civelekoğlu 
Müfit Erenli 
Nazım Berk 
Seyit Ulubay 
Nurettin Besen 
Etem Tokgöz " 
Arif Uluk 
Suat Yasa 
Hasan Erdener 

3-5854 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Muhammen bedel (7000), muvakkat teminat (525) lira Har

ta Genel direktörlüğü için kapalı zarfla satın alınacağı ilan edilen 
17,500 metre beyaz bezin eksiltmesinde istekli çıkmadıiından gene 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme günü 8 ikinci teş. 937 pazartesi günü saat on beş
tedir. İstekliler şeraiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye gire
ceklerin de teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evel Cebe· 
cide Harta genel direktörlilk satın alma komisyonuna retinneleri. 

(3966) 3-58~1 

Zonguldak Nafia Müdür! üğünden : 
Zonguldak vilayeti içinde Bartın kazasında yapıla~k otuz üç 

bin iki yüz elli dört lira otuz beş kuruş keşif bedelli yüz kişilik ce
&aevi inşaatı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. Eksiltme. 
si 12 sonteşrin 937 cuma günü saat 15 de Zonguldak nafia müdür· 
!lüğü odasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Ebiltme şart
namesi ve buna müteferri diğer evrak yüz altmış altı kuruş muka
bilinde Zonguldak Nafıa müdürlüğünden alınabilir. :Muvakkat te
minat iki bin dört yüz doksan dört liradır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3645 sayılı nüs
hasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa vekaletinden alınmış 
müteahhitlik ehliyet vesikasiyle Ticaret odasından 937 yılında a
lınmış vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektupları
nı yukarıdaki günde ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyon 
reisliğine vermeleri ilan olunur. (7119/ 3953) 3-5842 



8 

Sabah, öğle ve akşam her yemektensonra günde üç defa 
dişleri niçin fırçalamak lazımdır? 

ÇONÇO: 
Hiç bakıl

mamu~ diş

leri bile kı
sa zam.an
da temiz
ler, parla
tır, sıhhat 

ve tarave .. 
tini iade e
der. Gün
de iki defa 
Radyo lin 
diş macu
nu ile fırça.. 
le.nan dişler 
sağlamlığını ve 
güzelliğini asla 
kaybetmez. İşte o
nun bu abıhayat 

tesiri sayesindedir ki bugün 
binlerce kişi daima ve yalnız Rad
yolin kullanmaktadırlar. Radyo
lin dişler için bir hayat sigortası
dır. Bunun içindir ki Radyolin i
cad olunduğundanberi Tlirkiyede 
sağlam ve güzel dişli vatandaşlar artmıştır- ve artmaktadır. .• 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
Günde üç defa 

RADYOLiN 
Diş Macunu ile dişlerinizi fırçalayınız. 

Harta genel direktörlüğünden: 
1 - Ş~rtm~meleri ayn ayrı yapılmış aşağıda muııan;unen ~ ~edel

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

2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gi-
receklerin de muvakkat teminat makbuzlariyle yazılı gün. ve sa .. 
atlerde Cebecide Harta Genel Direktörlük satın alma komısyonu .. 
na gelmeleri 
Muhammen B. Cinsi 

Lira 
1800 
600 

Kuru ot 
Saman 

Miktarr Muvakkat T. İhale T. Günü saati 
Kilo Lira K. 
40000 135 00 

30000 45 00 
(3735) 

22-10-937 cuma 10 da 
22-10-937 ., 11 de 

3-5512 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalette mevcud olup lüzumsuz bulunan 196 kalemden ibaret 

ve 737 lira 48 kuruş muhammen bedelli demirbaş eşya ve mefruşat 
2.11.937 salı günü saat 10 da vekalette pazarlıkla satılacaktır. 

Mezkfir eşyayı görmek istiyenlerin ve pazarlığa iştirak edecek
lerin vekalet malzeme müdürlüğüne müracaatları. (3866) 3-5777 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Teldrdağ nafia müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Büyük Karıştıran civarındaki (Hor

hor memba) suyunun Büyük Karıştıran köyiine ve İstanbul • Edir. 
ne yoluna akıtdması inşaatıdır. Keşif bedeli (14961) Ura (30) ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 25.10.937 tarihinde pazartesi günü saat (16) da 
Tekirdağ nafıa müdürlüğünde eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

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

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 3-5646 

Orman umum müdürlüğünd,en: 

Ut:U! 

Ankara inhisarlar 
ğünden: 

hasmüdürlü-
!l 

Şartnamesi veçblle 40 ton tUrk antrasit kömürün mubayeası 
açık eksiltmeye konulmu~tur. Talihlerin bedel muhamminin yüz
de yedi buçuğu olan 83 lira 70 kuruş ilk teminat paralariyle bir
likte 26-10-937 tarihinde saat 16 da idaremizde toplanacak komis
yona gelmeleri ilan olunur. (3764) 3-5575 

• Orman umum müdürlüğünden: 
Ankarada Yenişehirde orman umum müdürlüğü binasındaki lro

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

(3847) 3-5674 

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

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

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

İsteklilerin teklif mektublarını 1553 liralık muvakkat temi
nat mektubu veya makbuzu, ticaret odası vesikası ve nafıa veka
letinden alınmıs 937 senesine aid müteahhidlik vesikasiyle bir
likte saat 14 kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

İstekliler, keşif evrakını ve şartnameleri her giln nafıa mü-
dürlüğünde görebilirler. (3865) 3-5710 

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

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

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

levazım müdrlüğünde toplanacak komisyonda ihale edilecektir. 
4 - İsteklierin bu işe aid ~rtnameyi görmek ve % (7 ,5) mu

vakkat teminat parasını yatırmak Üzere levazım müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. (3809) 

.LİSTE: 
Adet Cinsi 

5 Yazı masası camlı (85Xl85) 
4 Yazı masası camlı (80X150) 
3 Yazı masası camsız (70Xl25) 
1 Yazı masası camlı (80Xl40) 
5 Daktilo masası (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 İçtima masası (250X100) 

__ 2_ Mustatil masa {120X200) 
16 

Memur Aranıyor 
60 lira ücretle en aşağı orta 

tahsili bitirmiş bir Bay ve yahut 
bir Bayana ihtiyaç vardır. Ta
liplerin Şark Merkez ecza türk 
anonim şirketine müracaatları 

3-5834 

Dr. EMİR NECİB 
ATAKAM 

Doğum ve Kadın Hasta· 
lıkları Mütehassısı. Postaha
ne caddesi B. Yusuf Hik
met apartıınam No. 3 saat 11 
den itibaren hastalarına bakar. 

Telefon: 1816 -

ZAYİ 
2.9.937 de belediye mezat ye

rine satmağa bıraktığım 286 eti* 
kete aid muv.afakatname makbu· 
zunu kaybettim. Hükmü yoktur. 

Hacı Ali 

3-5614 

Hali Tasfiyede İpekçi 
Kardeşler Limited 
Şirketi Tasfiye 
Memurluğundan : 

Beyoğlunda Yeşil sokakta 
15 numarada mukim (İpekçi t<ar
deşler Ltd. Şti) nin feshü tasfi
yesine ittifakla karar verilmiş ve 
keyfiyet sicilli ticaretçe tescil 
ve itan edilmiştir. Şirketin ala .. 
caklarınm ve bir hak iddia eden
lerin alacak ve haklarını nihayet 
ilan tarihinden itibaren bir sene 
zarfında şirket idare merkezin~ 
deki tasfiye heyetine müracaatla 
kaydettirmeleri ve evrakı müs
bi telerini getirmeleri lüzumu i
lan olunur. 

ZAYİ 
85 numar~lı motosiklet plaka

smr kaybettım. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Nüzhet 

Kumbar~~ biri 
1 ~ 

Doktor A. İhsan Aksan 
Niimune hastanesi dahili haıtalıklar miitehassrırı. 

Hastalarını her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkasmda 
Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 

Telefon: 1216 3-5828 
Ankarada Adliye sarayı kat'Şısındaki orman amenajman grupları 

için tahmin edilen bedeli 817 lira 50 kurul} olan 30 ton sömikok ve 
tahmin edilen bedeli 40 lira olan iki ton kayın odunu Yenişehirde 
bulunan orman umum mildiirlilğü satın alma komisynunca 27.10.937 
çarşamba günü saat 10 da açık eksiltme ile ve amenejman grupu 
binasında teslim edilmek üzere ihale edilecektir. Talihlerin muvak
kat teminat olan 64 lira 11 kuruşu havi teminat makbuz veya mek· 
tubiyle birlikte mezkfir gün ve saatte komisyona müracaatları ilan 
olunur. (3846) 3-5673 

Mobilyalı Kiralık 
Bir Oda 

Havuzbaşı Demirtepe Necati 
bey caddesinde No: 27 3-5790 

Kiralık Oda 

ANKARA PALAS 
PAVYON AÇJLJYOR 

•---REÇETELERiNiZi---· 
( Sakarya Eçzane) sinden yaptırınız. Her istedi

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

Aile yanında, banyolu ve 
möble. Yenişehir Tuna C. Yiğit-
koşun S. No. 15 3--5855 

Telefoncu Aranıyor 
Telefon santralinde çalışmak 

üzere genç bir erkek telefoncuya 
ihtiyaç var. Vesika ile Ankara .. 
Palasa müracaat. 3-5857 Ankara eeza evi direktörlüğünden: 

Ankara ceza evinin 937 malı yılı ihtiyacı için (30) bin kilo linyit taş •·------------ı 
kömürü, (20) bin kilo meşe kömürü, (20) bin kilo kırılmış meşe o- İmtiyaz sahibi ve Başmtı-
dunu, (10) bin kilo krrılmamı§ meşe odunu ile (300) kilo kırılmış çı- harriri Falih Rıfkı ATAY 
ra (17) gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. • Başmuharrir Muavini Na-

İsteklilerin yüzde 7.5 teminatı muvakkate akçesi olan (169) lira suhi BAYDAR 
(50) kuruşluk banka mektubu veya o mikdar paranın Ankara def. 
~erdarlığı vez~e~in~ yatırıldığına dair makbuzlarile birlikte yevmi 
ıhale olan 27 bırıncı teşrin 937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
(15) de Ankara cumhuriyet müddei umumiliğinde müteşekkil ko
misyona, şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin Ce
becide ceaz evi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(3812) 3~5616 

Umumt neşriyab idare 
eden Yazı işleri MüdlirU 
Mümtaz Faik FENİK 

Ulus Basımevi: ANKARA 

Ç_U~RTESI _ 23 BiRiNCi TEŞRiN 
BUYUK DINER DANSANT 

PARISTEN GELEN ŞÖHRETLi ARTiSTLERiN 
YENİ VE MUAZZ.ı\M NUMARALARILA 

Masaları evvelden tutmazsanız yer bulamazsınız 

YENi StNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

Çok entııesan bir mevzu çercevesi 
dahilinde temsil edilen ve Victor 
Marguerite'in ölmez eserinden 

LaGarçonne 
(Erkek Kız) 

Marie Bell -- Henry Rollan 
]. Catella 

AYRICA : DÜNYA HABERLER! 

BU GÜN BU GECE 

lstemiye istemiye hrrsızlik yapan 
meşhur bir avukatrn çok gülünçlü 

ve meraklı vakalarla dolu 

Beynelmilel Yankesici 
Fernand Gravey - Edvig Feuillere 
AYRICA: DÜNYA HABERLERİ 

Halk Matinesi 12.15 de : 
KORS.tı.N KIZ 


