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B. Metaksas dttn Uitti 
BiR RESMi TEBLiG NEŞREDiLDi 

Tebliğde Türk - Elen sulhculuğu ve 
aradaki görüş birliği teyid olunuyor 

Resmi Tebliğ 
Ankara, 21 (A.A.) - Resmi tebliğ: •'Elen Baş

vekili Ekselans B. Metaksas, Ankarayı ziyareti es
nasında, Türkiye Reisicwnhunı K. Atatürk tarafın
dan kabul edilmiş ve Başvekil vekili Celil Bayar ve 
Hariciye vekili Dr. Aras ile uzmı ve dostane görii§
melerde bulunmuştur. 

inkişafı mnumi sulh eserine esaslı bir surette fay
dalı olduğwıu göstermiş bulunan Balkan antantı 
paktına bağlılıklarını bir kere daha müşahede eyli
yerek iki memleket tarafından takib edilen ideale 
ve iki memleketin müşterek menfaatlerine her nok
tadan mutabık bulunan ba siyasete devamı karar
laştmmşlardır. 

İki dost ve müttefik memleket devlet adamları. 
görüşmeleri esnasında, gerek beynelmilel meselele
ri ve gerek memleketlerini doğrudan doğruya ali
kadar eden meseleleri etrafiyle tetkik etmişler ve 
dostane ve beynelmilel münasebetlerinin mesut in
kişafını büyük bir memnuniyetle yeniden müşahe
de fınatmı buln:ıuşlardır. 

İki dost ve müttefik memleket devlet adamlan, 
Yunnaistan ve Türkiye tarafından takib edilen bey
nelmilel siyaset arasında mevcut tam mutabakati 
çok büyük bir memnuniyetle gönnüşler ve iki mem
leketi biribirine bağhyan Entente Cordiale paktı
nın, aralarındaki aamimi ve dostane münasebetlerin 
icablanna tamamiyle tevafuk eylediğini bir kere 
daha müşahede etmişlerdir. İki dost ve müttefik memleket devlet adanılan, 

Gündelik 

Uğurlarken .. 
Dün aktam Ankara gannda, en 

sıcak duygularla uğurladığnmz 
dost Yunaniatan başvekili, bize 
tehrimizde intibalannı tevdi et
mek iıterken, bütün hislerini kav
nyaeak kelimeleri güç bulacağını 
söylüyordu. Ekselam Metaksas 
bunu söylerken, asil çehrelerinde; 
yeni Türkiyeye ve onun yarabcı
ıına beslediği sevgi -ve saygı his
lerinin en vazıh ifadesi vardı. Bel
ki bunu türk kamoyuna bütün 
kuvvet ve kıymetiyle nakletmek i
çin biz kalemlerimizde kifi kud
ret bulamıyar..ağız. 

Sayın Elen Lideri, Ulu Öndere 
bürmetl•rİınİ, huzurlannda ifade
de büyük bahtiyarlık duyduiunu 
aöy\edikten sonra, Atatürkün yü
ce varbima beılediii hayranla 
hiuinin de her uman hududsuz 
olduğunu ilave etmiılerdir. Yunan 
milletinin bütün temayüllerini 
temsil eden aaym Baıvekil, bu ull 
hislerinde de tüphesiz Elen balla 
ile beraberdir. Hükümet rei•imiz 
de, Elen matbuatının güzide mü
meuillerine türk - yunan kardeıli
lini her türlü tarif ve teyidden 
müstağni bulduğunu .C.yleıken 
türk ballanın samimi hislerini en 
ıenit salahiyetle ifade ediyordu. 

iki hükümet reisi de, türk • yu
nan doatluiunun bariz vasfı dina
mizm olduiunda birleımitlerdir. 
Filhakika kaynağı iki milletin iç 
bayabndaki yapıcılık kudreti olan 
bu dinamik münasebet, dünya ha
diselerinin sert ve haıin akqı i
çinde, daima meMıd neticeler ver
IDİftİr. Ve her zaman verecektir. 

"Hemen hemen bütün Balkan
ları kaplayan bir arazi ve altmq 
milyonluk bir nüfus kütlesi, bugün 
bütün dünyaya IOD derece müte
c:aniı ve eon derece ahenkdar bir 
DMUızara arzebnektedir.,, Sayın 
Celil Bayar, nutuklannda, millet
leraraıı hüsnü niyet ve anlaıma 
zınniyetinin bu muhtetem bqan
•ım heyecanla tasvir ederken doıt
luklarunızm banta sadık kalma 
azminden kuvvet aldıfmı tasrih 
etmiılerdir. Ankara ziyareti, tef
lerin yakın teması içinde, bantı 
bir kat daha takviye ettiiinden, 
hlnız memleketlerimizde deiil, 
hemen her yerde ancak memnuni
J'etle kartılanacaktır. 

B. Metak"'8 Marmara lıö,lıiinJelıi çay ziya/etinde BB. Şükrü Kaya, 
T nlilı Riiftü Arcu oe Mrıanrmer Erif'le birlilrte 

" G. MetaksaSm beyanah ,, 
Türk - Yunan ideali 
tahakkuk etmiştir 

Dost Yunan Başbakanı Büyük Şefimiz'den ve 
Türk Milletinden hayranlıkla bahsediyor. 

Muhterem misafirimiz yunan hat vekili Ekselans Metakeı dün saat 
13.30'da Ankarapa)uta türk pzetecilerini kabul ederek kendileriyle 
ıöriifmiif ve türk matbuabna atalı daki beyanatta bulunnıuıtur: 

"- Türk • yunan mukarenet mumiyeler üzerinde bayırlı teair-
eserinde aoa derece büyük bir rol ler yaparak mütekabil anlatmaya 
oynamıı olan türk matbuabnın kuvvetli bir tanda badim olmut-
mümeuillerine hitab edebildijim- bır. 
den dolayı bahtiyanm. Türk mat- Türk gazetecilerine fUDWl için de 
buatı takdire ıayan görüt genitli- tetekkür etmeliyim ki, Yunanistanda 
ji ile ili millet arasında efkarı u- (Sonı~ s. iaci sayfada) 

dığını aöylüyorlar. Mümtaz tafııi
yetlerinin burada bıraktığı intiba 
da aynı kuvvet ve kıymettedir. 
Yolculuiunda ise türk balkının 
dost yunan milletine sevgi ve aay
guı kendilerile beraberdir. 

• 

lran Dlf ifler bakanı Elııelan• B. Samyi lıenJiaini karıılıyanlar aranndta 

Iran dış işler bak anı 
B.S~myi Istanbula geldi 
lıtanbul, 21 (Telefonla) - latan bula yann gelmesi beklenen dolt 

lran hükümetinin Dıt itler bakam B. Samyi bu sabah Berlinden tehri
mize muvasalat etmiıtir. Ekselans S amyi Edirne istasyonunda vali ile. 
hükümetimiz tarafından refakati eri ne memur edilen B. Kemal Aziz 
Payman ve Edirne Emniyet direktörü tarafından kartılanmıı, bir polis 

üfrezesi muhterem misafiri aelaml amııbr. 

lıtanbula Varl§ 
Edimeden hareket eden tren, bu sa

bah saat 7 .25 de Sirkeci garına girmiş._ 
tir. Garda dost devlet dış bakanı İs
tanbul valisi ve belediye reisi B. Mu
hiddin Üstündağ, İstanbul komutan 
vekili, merkez komutanı, emniyet di. 
rektörü ve İran kolonisi ileri gelenle
ri tarafmdan karfılanmıştır. 

Askeri bir müfreze selam resmini 
ifa etmiş, mızıka İran milli marşiyle 
istiklil marşını çalmıştır. Ekselana Sa
myi, Sirkeciden doğruca Perapalaa O

teline gitmişlerdir. 
Ziyaretler 

İran Dıg Bakanı ıaat 11 de Perapa-
las otelinden hareketle İıtanbul valisL 
ai ziyaret etmi1t t.tanbul komutanı ile 
merkez komutanına da birer kart bt
rakm!ftır. Vali ve belediye reisi B. Us. 
tündağ 11.30 da Perapalu oteline gi
derek bu ziyareti iade etmiıtir. 

Tak.im ôbiJaine çelenk 
Saat 12.30 da ekaelans Samyi Tak

sime giderek cpmhuriyet M>ideaine ta. 
renle bir çelenk koymu,tur. Törende 
vali ve belediye reisiyle vali ve bele
diye reis muavinleri, emniyet direktCS
rll ve Beyoğlu Kaymakamı hazır bu.. 
lunmuşlardır. İhtiram resmi bir polil 
müfrezesi tarafından ifa olunmuttur. 

Peraoalaatalıi öğle yemefİ 
Törenden sonra ıaat 13.30 da vali 

ve belediye reiıi B. Uıtllndağ Perapa.. 
lu otelinde muhterem misafir terefL 
ne bir öğle yemeği vermiştir. 

Karadenizdeki 
fır tına dindi 

Hora vapuru yelkenlileri 
İğneadaya götürdü 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Karade.. 

nizdeki fırtına dindi. Hora gemisi 
Serfea'deki yelkenlileri yedeğine ala
rak İğneadaya götürdü. Vapur yarm 
lstanbula dönecektir. Fırtına dolaJL 
siyle lğneadaya 30 tane yelkenli w 
motörlti tekne aığınmı,tır. Fırtmanm 

durması dolayıaiyle vapur seferleri de 
intizama girdi. 

Balkan kurmay 
1eisleri geliyor 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Yunan& 

tan genel kurmay reisi general Papa
ıoe yum deniz yoliyle Pire'den fa. 
tan.bula gelecek ve askeri t:örenle kar
tılanacalrtır. Yugoalav genel kul'IDl!y 
reisi ayın yinni dördünde, Rmmnya 
genel kurmay reisi de aym yhmi al
tıamda geleceklerdir. 

Dış hadiseler 
AVAM KAMARASINDA 

Ekselans Samyi öğleden sonra Yıl- İngiliz Dıt Bakanı B. Eden politl-
du ve Topkapı aaraylarını gezmi9ler- ka hakkındaki ıöriifmeleri &Çllllfbr. 
dir. 
· Jf nhferem miıurlirin beyanatı 

Muhterem misafirimiz ekaelans Sa
(Sonu S. inci sayfada) 

İSPANYA'DA 

Aaturi cepheainde ileri hareketim 
devam eden Franko kuvvetleri Gii
,ehrini aptetmiflordir. 

[Bu haberlere lid tafaillt S IDCll 
aayfamızdadır.] 

ULUS 
Gazetesinin 29 Birinci 
Teşrin fevkalade sayısı
nın başyazısını bize : 

Profesör Afet 
laetliye etmİftİr. Ba nJU )'GUllll alı 

''KÖYLOLER ARASINDA" dır. 
Ekaelan• Metakaaa, Ankara

da,, r""'k değerli intibalarla ayni- Kemal ONAL Mahteram miMılirimiz Anlıarapalata türlı gautecileriyle beraber 
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Cumhuriyet Bayramında l<.ıitık ve otokrıtik 

· Londra uzlaşması 
Londrada toplanan "Ademi müdahale komitesi,, bir uzlaşmaya va

rabileceğe benziyor. ilk toplanbda, İtalya delegesi Grandi, gönüllülerin I 
geri çekilmesi esasını kabul etmekle, baromtrenin akrebini ''iyi"ye doğru 
aevket~işti. lkinci toplantıda ''fırtına,, ya doğru bir dönüş mü§ahede 
edildi. Üçüncü toplantıda, İtalyan delegesi lngilterenin temmuz planı
na iltihak ettiğini bildirdi. Bugünkü uzlaşma budur. Buna göre, Fran· 
saının· gönüllüleri derhal geri çekmek teklifi nazarı itibara alınmış bu
lunuyor. Beynelmilel bir komisyon, gidip bunun şartlarını yerinde tet-
kik edecektir. Bu ne ifade eder? • 

ilk gününden beri, İspanya davasını, ne askeri ne de politik cebhe
ler halledebildi. İki İspanya ile beraber, iki avrupalı karargah çarpıştı. 
Buna üç ideoloji arasındaki rekabeti de ilave edecek olursak, manzara 
tamam olur fakat vuzuhu artmış olmaz. 

Bu ispanya meselesi nedir? 
lngiltereye göre: 
lspanyol milleti istediği rejimi istediği yoldan seçer, sandıkların ha

çında reyle yahud cebhelerde kanla, buna karışmak doğru değildir. Fa
kat, mavi boncuk, galiba Franko'dadır. Bunun haricinde, İspanya me
selesi, Sebte boğazı meselesidir. Tek bu değişmesin, herşey değişebilir. 

Fransa için: 
ispanya İfİne karışmamak doğrudur. Ancak, "Halk cebhesi,, Fran

sası, İspanyada da ''Halle cebhesi,, nin muzaffer çıkmasını ister. Bunun 
haricinde, ispanya meselesi, Pireneler'in emniyeti ve ana vatan ile Af
rika'daki Fransa arasındaki yolların tehlikeye girmemesidir. 

Almanya için: 
"Halk cebhesi", bizatihi bir yabancı müdahaledir. Binaenaleyh mu

kabil müdahaleyi yapmakta bir mahzur yoktur. Bunun haricinde, lspan· 
ya meselesi, Fransa ve İngiltere üzerinde politik, stratejik, ekonomik 
ve sosyal bir tazyik vasıtasıdır. Bu iki büyük devlet Avrupanm diğer iki 
büyük devletinin bütün haklarını tanımalıdır. 

İtalya için: 
lmperial İtalya, oyununu Akdeniz' de kazanacak yahud Akdeniz' de 

kaybedecektir. Etyopia işi henüz hallolmamıştır. Devlet, parasızdır ve 
borç içindedir. Latin kardeşler ispanya ve Portekiz ile beraber yüriitü
lecek bir İspanya davası garbi Akdenizde, arab dünyası ile birlikte yü
rütülecek bir müslümanlık davası da Şarki J\kdenizle Kızıldeniz'de, 
lngiltere ve Fransa üzerinde öylesine bir tazyik yapmağa muktedirdir 
ki, bu iki devlet ltalya'nm Akdeniz üzerindeki talebleri üzerinde iyi 
dütünmeğe mecbur kalacaklardır. 

Bu dört görüşe, bir de Sovyetlerinkini ilave edelim: 
Sovyetlerin ispanyada hiçbir territorial menfaatleri olamaz. Onlar 

için, ispanya meselesi, faşizmi teşhir ve mağlub etmek için bir vasıta
dır. Faşizmi mağlub etmek, Sovyet Rusya için, demokrasilere kendile
rini tehdid eden tehlikeleri ispat etmekle kabildir. Sovyetlerin yaptığı 
da hudur. 

Beş ayn görüş ve bir tek lspanya.Yüzbinlerce yetim çocuğa, yüzbin~ 
lerce dul kadına ve yüzbinlerce şehid anasrna birden malik olan, kanlar 
içinde, bir tek ispanya. 

lşte emperyalizmlerin ve ideolojilerin eseri, şimdilik budur. Londra 
komitesi, bunun nesine ve neresine çare bulacaktır? 

Binaenaleyh, "İspanya meselesi" diye bir şey yoktur. Dünya ve in
sanlık hastadır. Bu hastalığın, ispanya, arazından biridir. Araz ile mü
cadele etmek, kısa sürecek bir sükUnet getirebilir, fakat hastalığı orta
dan kaldırmaz. Hastalığın ortadan kalkması için, emperyalizmler ile 
ideolojiler arasında ya bir anlaşma, ya bir hesaplaşma yahud bir vicdan 
azabının başlaması lazımdır. Bunların hangisi olacaktır? 

Profesör August 
Egger Ankaraga 

geliyor 
İstanbul Üniversitesi tarafından 

iki konferans vermek üzere davet edi
len Zürich hukuk fakültesi profesör
lerinden B. August Egger, hukuk il~ 

mini yayma kurumunun daveti üzerine 
Ankaraya gelerek Halkevinde bir kon
ferans vermeyi kabul etmiştir. 

İsviçre medeni hukukunu hazırlı
yan Eugene Huber'in talebesinden o
lan profesör aslan İsviçreli olduğu hal
de Berlin üniversitesinin daveti üzerL 
ne bir müddet ora hukuk fakültesin.. 
de ders verdiği gibi Zürich hukuk fa
kültesinde de otuz seneyi mütecaviz 

zamandanberi "Medeni hukuk ve tica.. 

ret hukuku'' derslerini okutmaktadır. 

Profesör, neşrettiği birçok eserleri ve 

fikirleri ile ilim aleminde bir otorite 

olarak Ja bnırunaktadır. 

Kansı İstanbulda doğmuş olan pro

fesör, uzun zamandanberi türk dostlu

ğu ve ona taalluk eden mevzularda ha

kikati müdafaa ile tanınmıştır. 

Profesör, yarın akşam Toros eks

presiyle şehrimize gelecek ve cumarte

si günü Halkevinde (içtimai medeni 

hukuk yahut bugünkü medeni hukuk

ta cemiyet ve ferd) namı altında çok 

esaslı bir konferans verecektir. 

Bu konferans İstanbul hukuk fakül

tesi doçentlerinden B. Hıfzı Veldet 

tarafından dilimize tercüme edilecek

tir. 

Hukuk İlmini Yayma Kurumunun 

!.ıu seneki çalışmalarına bu konferan_ 

sın baslangıç oluşunu takdirle karşıla-

rız. 

Burhan BELGE 

Fotograf sanatı 
Leonardo da Vinci'den Baton'a 

kadar sanatkarları ve filozofları ala. 
kalandırmı§ olan "karanlık odada 
hayalin teressümü,, hadisesi, yüzler
ce alimin yardımı ile bugünkü ha
rikulade fotoğrafya sanatına, ve Ni
cephore Niepce ve Daguerre ile baş. 
layıp yüzlerce sanatkar ve alimin 
yardımı sayesinde, gene öyle bir ha. 
rika olan resim bas/ası sanatına 

imkan vermi§tir. Muasır fotoğraicı. 
nın ışığı bir hamur gibi yuğurup 

süjesini meydana çıkartmakta gös
terdiği bilgi, baskı makinası altın. 
da resmi, bütün incelikleriyle, ga
zete kağıdına kadar nakledebilen 
matbaacrnın bilgisi ile ahenkle§erek, 
vaktiyle ancak zengin evlerinin du
varlarında görülebilen güzellikleri, 
bugün, en mütevazi köylünün gözle. 
ri önüne seı·miştir. inanalım ki fo_ 
toğrafya ve baskı sanatları zamanı
mızın büyük zafer/erindendir. 

Bugünlerde Pariste açılan otuz 
ikinci iotoğrafya sanatı sergısın. 

de teşhir olunan eski ve yeni fotoğ
rafi/ıerin zevkini bir sanat dergisin
de görüp tadarken, Basın Genel Di. 
rektörlüğünün bastirdığı ''fotoğraf

la Türkiye'' albümünden de kendi· 
mize o kadar derin bir gurur hisse. 
si çıkardık. 

Otuz ikinci fotoğrafya sanatı ser
gisinden alınıp bahsettiğimiz dergi
ye d•rcolunan resimlerin altına da, 
"'fotoğrafla Türkiye" albümünde 
seyrettiğimiz nefiselere de Leonar. 
do da Vinci dahi imzaSJm muhak_ 
kak ki memnuniyetle atardı. 

Fotoğrafya, tipoğrafya, sinema-

Ankaralılar geçit 
resmine davetlidir 

Geçen sene olduğu gibi, bu sene de, J 
cumhuriyet bayramı geçid resmi Anka
ra hipodromunda yapılacaktır. Ancak, 
belediyeden öğrendiğimize göre, bu se
ne, alınan tedbir sayesinde, bütün 
ankaralıların, belediyenin dav-.Hsi ola
rak bu güzel töreni seyretmeleri ka
bil olacaktır. Tribünler ve girip çık
ma yerleri çoğaltılm i olduğundan haL 
kın hipodromda kolayca yer bulrl'rası 

kabil olacaktır. Ve gene bu tedbirler 
üzerinedir ki belediye, geçen yıllarda 
o~uğu gibi davetiye usulünü idame
ye lüzum görmediğinden davetname 
ve yer teuariki telaşına düşülmiyecek
tir. Bu suretle, hatta bütün Ankara 
halkının geçid resmini seyretmesi 
mümkün görülmektedir. 

Vergi tahsilatı hakkında 
bir karar 

Vergi tahsildarları şimdiye kadar; 

bin liradan fazla tahsilatlarını gün kay

dı olmadan derhal yatırıyorlardı. FL 

nans Bakanlığı bunların bilhassa yıl 

başlarında külliyetli tahsilat yapacak

larını ve bunları teslim için fazla gün 

kaybedeceklerini göz önüne alarak ye

ni bir karar vermiştir. Bu karara göre 

şimdiden sonra atlı tahsildarlar Finans 
yılının ilk altı ayında (4000), ikinci aL 
tı ayında (2500) liradan fazla yaptık.. 
ları tahsilatı müddet beklemeden tes
Jim etmek mecburiyetinde olacaklar
dır. 

H A V A 

Hararet 7 dereceye 
kadar düştü 

Dün şehrimizde hava Jusmen bulut.. 
lu, kısmen açık geçmiş, gecenin en dü
şük ISISI 7, gündüzün en yüksek ISISI 

14 derece olarak kaydedilmiştir. Yur
dun şarki Anadolu mıntakasında hava 
yağışlı, orta Anadolu ve Karadeniız sa~ 
hillerinde bulutlu, diğer mıntakalarda 
kapalı geçmiştir. Dün, yağışların ka_ 
remetreye bıraktıkları su mikdarı Ri
zede 21, Adanada 13, Erzincan ve Sam.. 
sunda 6, diğer yerlerde 1-4 kilogram 
arasındadır. 

Dün en düşük ısı Erzurumda 2, en 
yüksek ısı da Adanada 25 derecedir. 

toğrafya ... modern çağların İ§te gö. 
zü, dili ve kulağı: geçen gün sine
mada bir çelik haddehanesinin na.sıl 
işlediğini gördükten sonra Çekos
lovakya Cumhur Reisi Mazarik'in 
ölümünden eve/ söylediği bir nutku 
dinledik: daha sonra • tesadüf buya.. 
önümüze Jean Harlov'u getirdi. 
''Karanlrk odada hayalin teressümü,. 
hadisesi, bugün, bir taraftan bir öğ
retim vasıtası, diğer taraftan konu_ 
şan bir tarih haline gelmiştir. Yarı. 
nın ço.cuklarma nasıl iınrenmiye. 

lim - N. B. 

Kıymetli bir eşek 

ltalyanın en kıymetli eşeği .Novare 

köylülerinden birinin elindedir. Fakat 

bu adam köyün en bahtsız adamıdır. Bu 

bahtsızlığın sebebine gelince: köylü pa
zara giderken 3000 liretten ibaret ser
vetini evinde bırakmaktan ve cebine 
koymaktan korkmuş, bir beze sararak 
bir demet otun içine yerleştirip otu da 
arabasının arka tarafına sıkıca bağla
mıştır. Pazarda satmak niyetiyle araba.. 
nın ardına yularmın ipini geçirdiği eıeği, 
yolda karnı acıkınca arabaya yaklaşmı§ 
ve ot demeti ile birlikte 3000 lireti de 
yemiştir. 

Parasını bankaya yatıracak yerde ot 
demetinin içine gizliyen köylünün yan
ı., hareketinden bahseden İtalyan gaze· 

tesi diyor ki: "3000 liretin şimdi nere

de olduğunu bizim Novare'li biliyor a

ma elinde ise onu oradan çıkanın!,, 

13 rakkamı meşum mudur? 

Geçen ağustosun birinci günü Sevyet. 
ler memleketindeki Murmansk limanın
dan 13 tayfa ile hareket eden bir balık-
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Kliring vaziyetimiz 
Ayın on altısındaki durumu 

gösteren cetveller 
İktisad Vekaletinden aldığımız :rna

lfrmata göre, kliring hesablarımızın 

16.10.1937 tarihindeki durumunu göste
rir cetveller aşağıdadır : 

DIŞ TİCARET 
Kliring hesabları bakiyeleri ve kredili 

mübayaalara aid teahhüdler 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban

kasından alınan hesab hülasalarına göre 
16-10-1937 tarihindeki kliring hesabları 
bakiyeleri ve kredili mübayıaata aid te
ahhüdler yekunları : 

CETVEL: 1 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasrndaki blokajlar : 

Memleket Miktar T. L. 

Avusturya 3.687.500 
Belçika 158.600 
Bulgaristan 5.700 
Çekoslovakya 3.901.600 
Estonya 3.300 
Fenlandiya l.030.900 
Fransa 3.983.600 
Holanda l.177.800 

İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 

İtalya 
Lehistan 
Macaristar 
Norveç 
Romanya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Y E K Ü N 

e.-484.400 
39 .soo 

l,112.600 

ı.01ı.200 
1.942 600 

Jt.800 
'53,400 
sio.ıoo 

2.062.sOO 
ısı.400 
54.3o0 ---2!>.Z79.lOO 

CETVEL: 2 
Muhtelif memleketlerin merkez 

bankalarındaki blok•jlar 
Reichsbank - Berlin'ddi 

blo.kaj yekfinu 
A - Hesabı T. L. 

11.712.300 
B - Hesabı T. L. 

6.859.600 
C - Hesabı T. L. 

3.477.100 
Almanyadaki umumi blokaj yek.6ııU : 

22.049.000 

" C E T V E L ~ 3 
Muhtelif memleketlerden kredili olarak yapılmış oJ;m mübayaata aı"d teahhiidlet 

Yek{In/ arı 
Memleket Resmi daireler Hususi şahıslar f'ekfırı --33 . .S13.o61 Almanya 21.143.606 T. L. 

Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Estonya 
Fenlancliya, 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
tsviçre 
İtalya 

Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Y E K 0 N 

T. L. 

57.934 
,, 

613.731 
,, 
181 

7.979 
89.382 

191.598 
20.102 

1.599.449 
58.054 
25.215 

785.473 
56.299 
17.766 

3.077 
,, 

3.526.240 

çı gemisi bir hrbnaya yakalanmış ve 
kendisinden tam 13 gün haber almama
mııken, 13 ağustos tarihinde 13 numa
ralı sahil muhafızı tarafından bulunarak 
Murmansk'a getirilmiştir. 

13 rakamının uğurauz olduğuna ina
nılır mı hiç? 

Toptan ceza 

Gazetelerin "mahkemelerde,, sütıun
Iarını okuyanlar, beşer komedyasının 
seyircileri olmak bakımından, muhakkak 
ki, zevkli yazılar okumaktadırlar. Bir 
fransız gazetesi bir evlenmenin nasıl ni
hayet bulduğunu, mahkemeleri takib e
den muhabiri lisanından şöyle anlabyor: 
"gelin, güvey, gelinin ve gÜveyin ikiıer 
erkek kardeşi, düğün günü, gelinin ana
aını bekliyorlar. Kadm bir türlü gelmi. 

yor. Güvey hiddetleniyor; bir küfür sa.. 

vuruyor. Gelin ses çıkarmıyor. Fakat 

vakit geçince güvey birkaç tadsız söz 

daha sarf ediyor. Bu sefer gelin taham

mül edemiyor, anasını müdafaa etmek 

İstiyor. Güvey ona da "çeneni kısar mı

sın ,, sualiyle hakaret ediyor. 

- Terbiyesiz. 

- Sensin. 

Bu sefer kardeşler kanııyor. Bir to

kat patlıyor. Gelin güveyin suratım br· 

malıyor. Düğüne giderken iki alie mah

kemelik oluyor. 

Hakim hükmünü veriyor: 

- .••. maddesin.in son fıkraıt mucibin. 

ce iki davacı tarafın hepsini birden se

kizer gün hapis ve yirmi beşer frank pa

ra cezası veriyor ve eskiden mahkumi

yetleri olmadığından bu cezayı tecil e.. 

diyorum. 

12.409.455. T. L. 
T. L. 

384.947 
33.713 

577.890 
21.650 
32.703 

231.871 
67.585 

341.953 

42.596 
283.283 
304.100 
328.753 
193.990 

65.836 
21.822 

40.045 
58.343 

3.031.080 

'f. ı,. ----442.ssı 
J.3.713 

ı.ı91.6Z1 
ıı.650 
J2.884 

" 9.sso 
&S6·g61 
u3.ssı 
62.695 

ı.ss2.73Z 
162.154 
J53.968 

979.463 
1Z2.135 

39.588 
43.122 

58.343 

6.557.320 

1 - Siparişi mukaveleye bağlanmış 
olduğu halde henüz memlekete idhal e
dilmemiş olan mallar bedelleri yukar .. 
daıld yekfinlarda dahil değildir. 

2 - Almanyaya aid yukarıdaki ye
kunda dahil bulunan altı aya Jr:adar va.
deli mübayaat : 

Resmi daireler Hususi şahıalar Yekiirı --T. L. T. L. T. J,. 
1.983.722 6.021.317 ı.oos.o3.9 

Bakiye daha uzwı veya bafka .adelı 
mübayaata aid teıaıhhüdler ,.acenunt1 
ifade eder. 

3 - ' Almıanyadan gayri dicer aıeı:JJ
leketlere aid yukarıdaki umumi yekurı 
da dıaıhil altı aya kadar vadeli mübaYa
at : 

Resmi daireler Hususi şah~lar YekfUl ---T. L. T. L T. J,. 
440.075 1.682.713 2.122.787 

Bakiye daha uzun veya ba~a vadeli 

mübayaata aid teıahhüdler yekununu i• 

fade eder. 

4 - Her memleketin kredili tealı-
hüdlerimiz de dahil olmak üzere hesa

ben alacaklı bulunacağı meblağ ıesbit 
edilebilmek için 1 numaralı cetvelde 0 

memleket için gösterilmiş olan blokaj 

yekftnuna aynı memlekete aid olarak 

i~bu 3 numaralı cedvelde mnüderiç te

ahhüdler yekununun ilave edilmesi ic~ 
heder. (A.A·) 

Romanya'ya giden 
askeri heyetimiz 

İstanbul, 21 (Telefonla) -;- Rorna~
ya Veliahdi Sonaltes Prens Mihai'oırı 
Romen ordusu subaylığına terfii dol.· 
yısiyle yapılacak törene hiikümetirrı z 

•- ~ ııenarnma iştirak edecek olan as~erı 
yetimiz Bükreşe hareket etti. 
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İspanya' daki gönüllüler 
meselesi r spanya'daki gönüllülerin geri 

çağrılmalarını müzakere etmek 
ii~e toplanan Londra karıımazlık 
lkomiayonunun dokuz azalık faal en.. 
~en içtimamda Almanya ve ltal-
1• geçen temmuz ayı zarfında ileri 
aiirülen İngiliz teklifini kabul ebniş. 
ferdir. MalUındur ki bu gönüllüler 
ftıeaeleai etrafındaki ihtilaf §U nokta 
Uzerinde toplanıyor: 

İngiltere ve Fransa Franko hükü
lnetinin tanınmasından evel gönüllü
lerin geri çağrılmalarını istiyor. Al. 
bıanya ile ltalya ise, Önce, Franko 
hükümetinin tanm~mı ve sonra gö. 
'nüllülerin geri çağrılmalarında ısrar 
ediyorlar. Geçen mart aymdan beri 
ıürüp gelen bu meseleyi halletmek 
için İngiltere hükümeti karı§Dlazhk 
komiayonunun temmuz ayı içindeki 
bir içtimarnda §Öyle bir teklif yap
tnııtı: 

Komisyon gönüllülerin geri çağrıl. 
ınalarma karar versin, bu kararın 
tatbikatına geçilsin. Tahliye ameliye
sinin yolunda yürümekte olduğu an
la§ılır anl&§ılmaz, Franko hükümeti
:nin muharib devlet haklarından isti
fadeye salahiyeti olduğunu tanırız. 

O zaman bu teklif İtalya ve AL 
nıanyanın muhalefeti ile kar§ılanmıı
tı. Bu iki devlet, her §eyden evel 
F ranko hükümetinin tanmmasında ıs. 
ı-ar ettiler. Ve kanpnazlık komiayo
:nu filen infisah etmitti. Diğer taraf
tan ltalyanın ispanya ve bilhassa Ba. 
ler adalarını i§ıırali Fransa için büyük 
bir tehlike §eklinde belirmeğe batla.. 
dı. Karıtnıazlık komisyonunda bir i§ 
görülemiyeceğini anlıyan İngiltere ve 
Fransa, bu meseleyi görüpnek üzere, 
İtalyayı üç taraflı bir konferansa ça
tırdılar. İtalya reddetti. Ve bu mese. 
lenin Londra karıtmazlık komisyo
nunda görüıülmesini ileri aürdü. lıte 
İtalya ve Almanya temmuz ayı için
:le lngiltere tarafından yapılan tekli
fi bu içtimada kabul etrnit bulunuyor. 
lar. Yani prenaip itibariyle ispanya
dan gönüllülerin geri çağrılmalarını 
kabul ediyorlar. Fakat bir avuç a&
keri geri çektikten sonra da Franko 
hükümetinin tanınmasını değilse de 
ona doğru adnn teşkil edecek olan 
muharib devlet salahiyetlerinden İs
tifade hakkının tanınmasını istiyor
lar 

İtalya ve Almanyanın İngiliz tekli. 
fini kabul etmeleri üzerine ispanya. 
daki gönüllüler meselea.ine halledilip 
bitmİ§ nazariyle bakmak aafdurun
luk derecesine varan bir nikbinlik o. 
lur. halyanm buteklifi kabul etmesi, 
İspanyadan askerlerini geri çekmek 
İçin gösterilmİ§ samimi bir arzudan 
ziyade Frankonun tanınmasını temin 
etmek için müracaat edilmit bir po. 
lıtika manevrası olsa gerektir. Çün
kü İngiliz teklifini prensip itibariyle 
kabul ederek bir avuç aaker geri çe. 
kilmekle ispanya tahliye edilmit oL 
nuyor. Bundan sonra da ihtilaf çı
karmak için binbir vesile vardır. HaL 
buki İngiltere ve Franaa, bir defa 
Franko hükümetini tanıdıktan sonra 
geri dönemezler. O halde ltalya Ye 

Almanya, tahliyeyi prensip itibariy. 
le kabul ebnek ve bir avuç da asker 
geri çekilmek pahasma Franko hüldi
ııneti.U tannnq olaCllldardu ki iN da 
•ide edilecek aiyasi neticeye göre a.. 
lır bir baha olmasa gerektir. 

Neden ltalya ve Almanya Franko'. 
nun tanınmasına bu derece ehemmiyet 
veriyorlar? ispanya ihtilalinin bafladı
iı aündenberi taraftarlık ettikleri bir 
tefekkülün tanınması bu iki devlet için 
Iİyui bir muvaffakiyettir. Fakat İtalya 
._ Almanya için bundan ayrı sebepler 
de vardır: 1936 temmuzundan beri ken
disine yapılan yardunlara karfılık ol
rrMlk üzere Franko, Almanya ve ltalya
Ya hayli ehemmiyetli maden imtiyazla-
1'1 vermiıtir. Baler adalarının ltalyaya 
"terildiği belki doğru değildir. Çünkü 

ae Franko ispanya topraldanru batka 
bir devlete verebilir ne de batka bir 
devlet Fransa ve lngiltereye rağmen 
bu topraklan muhııfaza edebilir. Bu, 
l'alna Franko ile bir devlet arasında 

1apdıp bitirilecek bir pazarlık iti değil
dir. Fakat fU muhakkaktır ki Franko 
lıpanya'nm servet kaynaklarını Alınan.. 
l'a ve ltalyaya satnuıtır. Franko'nun 
hiikUıneti tanınmazsa bu mukaveleler 
•e İmtiyazlar da mer'i sayılamaz. Bu 

ULUS 

DIŞ HAB.ERLER 
Avam kamarasında 

B. Eden dış politika 
hakkında izahat verdi 

. _Londra, 21 (A.A.) -Bugün saat 16.15 de Avam k d H rıc B Ed b.. .. k b amarasın a, a-
k ı~ek~abz~~ı ük' • .~n,k uyul . ir kalabalık huzurunda, harici siyaset bak-
ın a ı uy muza ere erı açmıştır. 
. Söz al~ak üzere ismini yazdıran hatibler arasında BB. Attlee, Ar-

chınbald Sınkter, Loyd Corc, Hug Dalton ve Vinston ç·· ·ı d d 

İSPANYA'DA 

Gijon şehri 
Frankoculara 
Teslim oldu 

Valencia, 21 (A.A.) - Tebliğ: Şi

mal cephesinde cümhuriyetçi kıt'alar 

Brana tepelerine ve el Kollado sathı 

mailine çekilmi~ler, ancak Mediana'nın 
cenubunda bir tarruzu püskürtmüşler. 

dir. Maamafih asi kuvvetler, cenuptan 
Villaviciosa'ya varmışlardır • 

Cenup cebhesinde cumhuriyetçi kıt
alar, Loma de Barrero tepelerini işgal 
etmişlerdir. Bu kıtalar ileri hareketi 
devam etmektedir. 

Teruel cephesinde cümhuriyetçi 
kuvvetler, Cerro Perdigon'a ve al Kam
pillo-obezas yoluna vasıl olmuşlardır. 

Aıilerin tebliği 

Salaınanka, 21 (A.A.) - Tebliğ: 

Asturi cephesinde şarki mıntakada ha
rekat icra etmekte olan dört kol, ileri 
hareketlerine devam etmişler ve yirmi 
üç kasabayı işgal eylemişlerdir. Bu kıt
alar, on kilometre derinliğinde ilerle
mişlerdir. 

Leon cephesinde dokuz kasaba i§
gal ettik. 

Gijon §ehri teslim oldu 

Asturi, 21 ( A.A.) - Havas ajanaı 
muhabirinden: Gijon tehri, bu sabah 
teslim olmuttur. 

Oivedo, 21 (A.A.) - Havas ajanSI 
bildiriyor : Franko kuvvetleri saat 18,15 
de Corriada caddesinden Gijona gir
mişlerdir. Halk, galipleri heyecanla al
kışlamıştır. Cümhuriyetçi şefler, deniz 
yolu ile kaçmışlardır. Liman bombottur. 

Yugoslav senato ve 
parlamentosunun 

toplantısı 

Belgrad, 21 (A.A.) - Parlamento
nun dünkü toplantı devresinde bir nu
tuk veren B. Çiriç, bu devrede parlamen
tonun ana kanununun değiştirilmesi gi.. 
bi çetin bir mesele karşısında bulunaca
ğını söylemiştir. Senato ve parlamento 
reislik divanlarını yenilemişlerdir. Par
lamento reisliğine yeniden B. Çiriç se
çilmiş, senatonun geçen devredeki reisi 
B. Mejeuraniç de gene reisiliğe seçil
miştir. Bu seçimler, Stoyadinoviç hükü
metinin bu toplantı devresinde de iki 
mecliste ekseriyete malik olduğunu gös
termektedir • 

Almanyada samandan aellüloz 
yapılıyor 

Bertin, 21 (A.A.) - İptidai mad. 
deler ofisi reisi albay Böb, bundan 
böyle samandan sellüloz yapılabilece
ğini ve bunun için de hususi imalatha
neler kurulmakta olduğunu söylemiştir. 

nun içindir ki Almanya ve İtalya, bir 
an evel, Franko'nun tanınmasını temi
ne çalıııyorlar. Bir defa bunu tanıttı 

tan sonra bir bahane bulupta geri kalan 
askerlerin ispanya topraklarından ay
rılmalarına mani olmak 1 tal ya ve Al
manya için zor bir mesele değildir. Her 
halde lngiliz teklifinin prensib itibarile 
kabulü, tahliyeyi murakabe edecek ko
misyonların teıkili ve faaliyete geçme.. 
leri ve hatta tahliye ameliyesinin ba,la
masile de bu gönüllüler meselesi halle
dilmit olmuyor. 

A. Ş. ESMER 

, orçı e var ır. 

B. Eden ilk defa, Nyon konfe
ransından bahsebniş ve Akdeniz
de vukua gelen korsanlık hadise
lerini hatırlattıktan sonra, bu kon
feransta elde edilen muvaff akiyet
ten dolayı memnuniyetini izhar ey
lemiştir. 

Karışmazlık meıeleıi 
Bundan sonra karışmazlık meselesi

ne geçen B. Eden, üçler konferansının 
toplanmasına engel olan güçlükleri an
latmış ve dem.iştir ki : 

"- Bu güçlükleri, İtalyanın bu 
konferansa iştiraki reddetmesi ve me
selenin yeniden Londra komitesine ha. 
valesini talep eylemesi teşkil etmiştir. 
Bunun üzerine hayal inkisarına rağmen, 
Fransa hükiimeti ile birlikte, son dahi 
olsa, karışmazlık komitesini kurtarmak 
için yeni bir gayret yapmaya karar ver
dik. Aynı zamanda şurasını da tasrih 
etmek lazım geliyor ki hiç bir netkc 
alınmadığı takdirde hareket hürriyeti
mizi almakta serbest bulunacaktık. 

Fakat son dakikada, dün akşam 

İtalyan hükumeti kabul ve teslimi la
znn gelen bir yardımda bulunmuştur. 

Bundan dolayı pek memnunum. Bu su
retle İspanyaya gönderilecek komis
yonların verecekleri rakamlar her ne 
olunıa olsun, bu rakamlar üzerine mü
esses nisbetleri kabule şimdiden söz 
verm.İJ oluyorduk.,, 

Vaziyet iyileşti.. 
İngiliz hükümeti, bu görüşle tam 

mutabakat halindedir. İngiltere hükii
meti, bu iki fedakarlığın ve umumi 
bakımdan ingiliz planının kabulünün 
enternasyonal bir anla~aya doğru bü
yük bir yardım teşkil eylediğine kani 
olarak samimi surette bunun kıyme

tini takdir etmektedir. 

• .. fakat fazla nikbin olmıyalı.m 
Bununla beraber, kendimizi fazla 

nikbinliğe koyuvermek doğru olmıya. 
caktır. Halledilmesi lhım gelen, askı. 
da daha birçok meseleler vardır. Fil
hakika terakkiler elde edilip edilme
diğini önümüzdeki birkaç hafta göste. 
recektir. Koınit'e, yarın yeniden top
lanacaktır. Bu toplantıda, bütün hilkü. 
metlerin İtalyan hükümetinin son tek
liflerine cevablarını alacağımızı ümid 
ediyoruz.,, 

Akdeniz meıeleıi 
B. Eden, bundan sonra, umumt ola

rak Akdeniz meselesini ele alınış ve 
demiştir ki: 

"- İspanya anlaşmazlığı karşısın. 
da, ben eminim ki, ingiliz milletinin 
ittifak halindeki arzusu karış.ınazlığa 
devam eylemektir. Yalnız karışına.zlık 
ile lakaydliği biribirine karıştırmama. 
lıdır. İngiliz hükümetinin lakayd kal
ması bahis mevzuu olmıyacaktrr.,, 

B. Eden, bundan sonra ıilfilılanma 
meselesine temas etmiş ve demiştir ki: 

"- Bu silahlanma, ne Akdenizde ne 
diğer bir yerde, gizli veya açık, hiç bir 
ÖÇ alma arzusunun neticesi değildir. 
Bu gibi hissiyat, ingiliz karakterine 
tamamiyle yciliancıdır. 

Akdenizdeki vaziyetimiz, sadece şu
dur: 

Bu hayati büyük yol üzerinde geçiş 
hakkımızı muhafaza etmek azminde. 
yiz. Bu hakkımıza itiraz olunmamasını 
istemek hakkımızdır. Bu hakkı, inhi-
sar olarak da istemiyoruz.,, 

Uzak fark iıleri 
B. Eden, bundan sonra Uzak şark 

taki vaziyete geçerek, Brüksel konfe. 
ransının toplanması kararma varan 
gayretleri anlatmış ve demiştir ki: 

"- Hepimizin arzusu, Çinde şahidi 
olduğumuz katliamlara bir nihayet ve

rilmesidir." 
Lordlar kamarasında dış politika 

hakkındaki müzakereleri, hükümet na.. 
mına Lord Plymouth açmış ve B. E
den'in beyanatına benzer beyanatta bu
lunmuttur. 

Bir japon seri ateşli topu ateıe 
hazır vaziyette 

Çinin şimalinde 

Japonlar 
güçlükle 
ilerliyorlar 

Tientsin, 21 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: Japon tebliğleri japon ordu
sunun timaldeki vaziyet hakkında hiç· 
bir şey bildirmemektedir. Çin tebliğleri 

ise şimalde Şansi ve Şantungda japon
ların mağlfibiyete uğradığını kaydedi
yorlar. 

Japonlar Taiyuan'ın şimalinde ja
pon ileri hareketinin şiddetli mukabil 
Çin taarruzları yüzünden çok müşküla
ta uğradığını bildiriyorlar 

Şantung cebhesinde ise japonlar 
Sarı nehir istikametindeki taarru:darı
n. takviye kıtaatının gelmesine intiza
ren durdurmuşlardır. 

Şanghay'da 
Şanghaydan bildiriliyor: japonlarrn 

Taşang istikametinde yaptıkları hücum
lar çin müdafaasını yaramamıştır. 

Bir çin tebliğine göre, her iki taraf 
da ağır zayiata uğramıştır. Maamafih 
japon tebliğleri biraz ilerlediklerini bil
diriyor. 

Şapei mıntakasında dolaşan Royter 
muhabirine bir çinli subay ancak bir 
zelzele veya bir deniz dalgasının Çin 
kuvvetlerine mevzilerini terkettirebile
ceğini söylemiştir. 

iki aylık hava harblarının 
bilanço•u 

Tokyo, 21 (A.A.) - Tebliğ : Şang· 

hay cebhesinde muhasematın başlamış 
olduğu tarih olan 14 ağustostan 20 ilk
teşrine kadar bu cebhede çin tayyarele
rinin zayiatı, şudur: 

Muhtelif hava muharebeleri esnasın
da japon tayyareleri, 147 Çin tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 

Karada bulunan 204 çin tayyaresi 
bombardıman edilmek suretile tahrib e
dilmiştir. 

14 tayyarenin harab olduğu da istih· 
bar edilmiıtir. 

Bu devre esnasında japonlar, 46 tay
yare zayi etmişlerdir. 

Japonya ve dokuz devlet 
konferansı 

Londra, 21 (Hususi) - Avustural
ya, Yeni Zelanda, Cenubi Afrika birli
ği, Felemenk ve Çin, dokuz devlet kon
feransına iştirak için yapılan davetleri 
kabul ettiklerini Belçika hükümetine 
bildirmişlerdir. 

Belçika hükümetinin notası japon 
hükümetine de verilmiştir. B. Hirota 
Başbakan ve bakanlarla konuştuktan 

sonra bir cevab vereceğini bildirmiştir. 
İngiliz, amerikan ve fransız büyük el
çileri B. Hirotayı ziyaret ederek daveti 
kabul etmesi tavsiyesinde bulunmuşlar 
ve konferansta Japonyaya karşı düt
manca tedbirler almak düşünülmediğini 
tasrih etmişlerdir. 

Japonya Belçika nota11n11 
telıirini iıtiyecek 

Domei ajansı, Japonya hükümetinin 
Belçika notasını tetkik edeceğini, çün
kü "bu notanın hataya sevkedecek bazı 
ifade tarzlarını ihtiva etmekte olduğu
nu,, istihbaratına atfen bildirmekştedir. 
Binaenaleyh bu notanın manasını tas· 
rih için Brüksel ile görüşmeler yapıl
ması İcab edecektir. 

B. Norman Daviı hareket etti 
Nevyork, 21 (A.A.) - Amerikanın 

dokuzlar konferansı delegesi Norman 
Davis Avrupaya hareket etmiştir. 

1== 

BAS J N İCMALi 

Kalite gençliği 
TAN'da Ahmet Emin Yalman son 

z~larda bir yandan sınıfta kalan ta
lebenın fazlalığı, bir yandan talebe ci
nayetleri ve nihayet gazetelerde talebe • 
haksız taleplerinde himaye edici Def: 
yatın faz.lalığı dolayısile Ankara'da du. 
yulan teessürü anlatarak diyor ki : 

"Kendi kendini memlekete fayda ve
recek surette yetiştirmeyi ideal diye ka
bul etmeyen, diploma arkasından ıa,. 

tan, bu diplomayı bir hak diye elinda 
sallayarak mevki ve maaf bekleyen b 
·dd. ~ er 

cı ı meseleyi alaya almayı marifet sa-
yan sathi, hafif gençler: Memleket he
sabına birer leke teşkil ederler. yarın 
memleketin bu gibi unsurlardan ciddi 
surette istifade etmesine imkan yokt 
B . ~ 

u meyıl ve mizaçta bulunanlar yana 
da kendi çalıımalanna ve hizrn:tl . .. enne 
guve~~eyecekler, zahmetsizce ileri gİL 
mek ıçın hep menfi yolları tutacaklar 
ve memleektin yarınını kurmaya hiz
met edecek yerde bir iatikrarsızlık un
suru olabileceklerdir. 

Hayatını haylazca karıılayan, mes

uliyet kabul etmeyen, umumi hayat b. 
sabına vazife tanımayan unaurlann eli
ne birer diploma verecek yerde iptida
dan sıkı bir elek kullanmak ve üniverlİ.. 
le mezunu sıfatını layık olanlara, çalı
§anlara, bilgiye alaka gösteren1erc ve 
mesuliyet hissi taııyanlara hasretmek. 
memleket hesabına daha doğru bir yol 
aaydmaktadır. Umumiyetle hüküm SÜ· 

ren kanaat şudur ki, acımak laZRD ge
liyorsa memlekete acımak lazımdır. 
Derslerine çalıımayanlara merhamet ve 

müsamaha göstermek memlekete acı
mamak demektir. 

TÜRK PROFESÖRLER 
YETiŞTiRMEK 

KURUN'ha Asnn Us, bundan 09 

bir, on iki yıl önce demiryolu siyueti
ne ba§ladığımız zaman, memlekette ba 
itleri baıaracak elemanlar mevcut olma.. 

. dığını, bu itibarla hükumetin i~ hatla. 
rın inıasını bir İsveç grupuna havale 
ettiğini, fakat bu tirketin inpatmcll 
Türk mühendis ve ustalarının çalqb
rılmasını fart koıtuğunu ve bu sureti. 
Türk demiryolu teknisyenlerinin yetit
mesini mümkün kıldığım hatırlatarak 

diyor ki : 
"Öyle hatırlıyoruz ki dört yıl evvel 

lstanbul üniverıitesi yeni baştan ku
rulmaya baılandığı zaman takip edileD 
ana prensip bu idi: Yeni kurulan iini
versitede bazı kürsüler için Türkler 
araıında kafi derecede salahiyetli bir 
müteha1111 bulurwnazsa ecnebi prof& 
sörler getirilecekti. Fakat gerek taleb&
ye derslerini verirken, gerek memleke. 
timize dair ilmi tetkiklerini yaparkea 
yanlarına alacakları ehliyetli türk mu

allimlerini de yeti,tirecek, bir zamma 
sonra kendi kürsülerini böylece yetit
tirdikleri türk profesörlerine denede
ceklerdi.,, 

Muharrir, ecnebi profesörlerde ı.. 

huıuıta timdiye kadar temin edilen fa~ 
danm tetkike değer bir mevzu olduiu
nu söyleyerek diyor ki: 

lstanbulda olduğu gibi Ankarada ela 
bir tıb fakültesi açdacakbr. Bu maksat
la devlet merkezinde yeni bir binanm 
inıası batlamı, bulunmaktadır. Fakülte 
binası Üç sene sonra bu fakülte içia 
yeniden muhtelif ıubelerde ihbsaıı olu 
yirmi bet otuz profesöre ihtiyaç basil 
olacaktır. 

lıtanbUl fakültesindeki bir takım 

kürsülere kafi derecede salahiyetli tüık 
profesörü yelİftİremezsek Ankara fa.. 
kültesinin muhtaç olduğu profesörler 
nereden bulunacaktır?,, 

MUHARRiRLERiN KAZANCI 

COMHURIYET'ten Peyami ~ 
bir Fransız muharririnin, Fransacla , .. 
zı mesleğinin temin ettiği kazancın u
lığından tikiyet ettiğini söyliyerek di
ğer bazı garb memleketlerine nazaraa 
Franaa'nın bu hususta ne kadar seri ol
duğunu gösteren rakamlar zikrediyor 
ve diyor ki: 

"Rakamlar göz önüne getirilinc:ıe 
fransız muharririnin kıskançlığını tabi 
görmek mümkündür; fakat büyük A ... 
nıpa milletleri arasında en az kazam• 

fransız muharrirlerinin yanında tiirk 
muharrirlerinin kazancı göz önüne ae
tirilirse, bu mukayesenin açtığı uçura. 
mun içine dehıetle bakmamak da m.. 
kansız olur. Aradaki fark nüfus ve oku
ma bilenlerin nisbeti farkını da çok ..... 
yor.,, 
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1 Askerlik Bahisleri 1 

taşemiliter nedir 
\>e ne iş görür ? 

O aha on yedinci asrın başlangıcın
dan itibaren başlıca devletlerin 

biribirleri nezdinde daimi diplomatik 
mümessiller bulundurmayı usul ittihaz 
etmiş olmalarına rağmen, ataşemiliter

lerin bu temsil heyetlerine terfiki an
cak 1860 tarihine doğru vukua gelmiş
tir. Filhakika o zamana kadar zabitler 
sefaretlere ancak harb hareketlerini ta
kib etmek üzere muvakkaten gönderili
yor ve harb nihayete erince geri çağrı
lıyorlardı. Bununla beraber daha on se
kizinci asrın başlangıcından itibaren 
sulh zamanlarında da yabancı orduların 
manevra ve geçid resimlerinde hazır bu
lunmak üzere zabitler göndermek bir i
tiyad haline gelmiştir. &:nebi ordu za
bitle•i bilhassa Prusya ordusunu tet
kik etmek için Potsdam'a akın ediyor
lar, ve ikinci Fredrik de en iyi yaver
lerini, askeri görüşlerini iyice öğren
mek istediği memleketlere gönderiyor

du. 
Fransada büyük ihtilal ve imparator

luk c:levirlerind·e askeri misyonerler ta
bii 9ok kalabalıktı. Hatta bir an zabit
lerin sefaretlerde de göründükleri ol
du. 1806 Napolyon yüzbaşı de Lagran
ge'i Viyana sefaretine ikinci k:atib tayin 
etti. Maksad Avusturyanm askeri kuv
vetleriyle bulundu.klan yerleri tesbit 
ettirmekti. Mukabele olarak Avusturya 
imparatoru da az sonra binbaşı Tetten
berg'i Paris sefaretine tayin ediyordu. 

E estauration devrinde bu usul ter
kedildiyse de 1833 de "sefaret

lere tayin edilmek ve diplomatik vazi
felerde kullanılmak üzere kurmay za. 
bitlerinin drş bakanlık emrine verilebi· 
leceği" kararlaştırıldı. Fakat ikinci im
paratorluğa kadar, sefaretlere azbit ta
yini istisnai bir hal olarak kaldı ve an
cak bir devirden itibaren bir kaide hük
müne girdi. Yavaş yavaş devletlerin ek
serisi aynı yoldan gittiler. Ataşemili
terlerin sayısr o zamandanberi kabar
makta devam ederek 1870 de otuz raka
mından 1914 de üç yüze çıktı. 

Bugün ataşemiliterlerle deniz ve ha
va ataşelerinin dünyadaki umumi yekQ
nu 460 zabite varmaktadı.r, ve Fransa 
elli zabitle ecnebi memleketlerde en faz
la ataşesi olan memlekettir. İngiltere
nin 37, İtalyanın 30, Japonyarun 26, 
Almanya ve Rusyarun 24 ataşesi vardır. 
Muhtelif sebebler dolayısiyle sefaretle
rinde hiç askeri ataşe bulundurmıyan 
yalnız bir kaç memleket vardrr: Arna
vudluk, Afganistan, Danimarka, İngi

liz dominyonları, orta Amerika devlet
leri, Mısır, İrlanda, İsviçre ve Siyam bu 
meyandadır. 

F enni keşiflerin süratli inkişafı, 
yabancı memleketlerde askeri 

hizmetlerin muhtelif sahalarında bun
lardan ne gibi vasıtaların kullanıldığını 

Ataşe milterlerin vazifeleri ecnebi orduları 

hakkında malfunat almaktır, fakat casus
luk etmek değil. Bununla beraber ataşelerin 

casusluk ettikleri de görülmüştür. 

öğrenmek arzusu, yarım asırdanberi, 

diplomatik mümessilliklere her gün bi
raz daha fazla askeri mütehasıslarm 

gönderilmesine yol açmıştır. Bu müte
hassıslar, şefleri olan elçiler vasıtasiyle 
tabi oldukları bakanlıkların tabii birer 
istihbarat memuru halinde vazife gör
mektedirler. Askeri ataşelerin oynadık
ları rolün ehemiyeti aşikardır. Filhaki
ka, 1866 dan 1870 e kadar Berlindeki 
fransız askeri ataşesinin verdiği rapor
lar elçi tarafından daha dikkatle okun
muş olsalardı, Fransa acıklı bir vaziye
te düşmekten kendini koruyabilirdi. Ö
te yandan gene malfimdur ki. 1914 den 
evel general Pelle ve Serret tarafından 
yapılmış olan tetkikler, Fransayı üç se
nelik askeri hizmeti kabule sevketmiş 
ve bu tedbir Marn muzafferiyetini müm
kün kılmıştır. 

P ariste vazife gören ecnebi ataşe
lerinin fransız faal v~ yedek 

kuvvetlerinin kıymeti, ordunun mane
viyatı, tankların, tayyarelerin ve harb 
gemilerinin hususiyetleri ile uzun grev
lerin ve 40 saatlik hafta kanununun aske
ri fabrikaların imalatında husule getir
diği randıman düşüklüğü hususunda 
maJOmat almaya uğraştıkları muhak
kaktır. Bunun gibi Berlindeki fransrz 
sefaretine bağlı zabitlerin de yeni al
man ordusunun hakiki kuvvetini, kad
rolarını ve silahlarını öğrenmek için el
lerinden geldiği kadar gayret ettikle
rinden şüphe edilemez. Fakat bu de
mek midir ki askeri ataşeler, diploma
tik muafiyetin ardına gizlenen casus
lardır? 

Yüzbaşı Beanvais bu düşünceye hak· 

h olarak itiraz ediyor ve diyor ki "hu

kuk bakrmmdan, askeri ataşe bir gizli 

memur sıfatını haiz olmamalıdır. Meş

ru olmıyan usullere baş vurmak maHi
mat almaya çalışmamalıdır. Onlara 
mensub oldukları devletler tarafından 
verilen umumi talimat katidir: Ataşe
lerin gayridürüst telakki edilebilecek 
vasıtalara müracaat etmeleri menedil
mektedir. Esasen nezdinde vazife gör
düğü memleketin kanunlarına, her dip
lomat gibi, riayete mecbur olması bu 
memnuiyeti icab ettirmektedir. Misa· -
firlik kaideleri de bunu icab ettirir, bir 
yabancı devletin misafirperverliğinden 
istifade ederek onun gizli tutmaya ça
lıştığı şeyleri keşfe kalkışmak bu misa
fiırperverliği suiistimal etmek olur." 

YAZAN 

General Baratge 
Le Temps gazetesinden 

V azifesi esnasında, askeri ataşe, 

memleketinin emniyetini alaka
dar eden bazı tedbirler alındığını his e
derse, casusluk vasıtalarına baş vurma
dan bu tedbirleri teyid edecek malfima
tı almasına imkan olmadığına göre, va
zifesi tabi olduğu harb bakanına vazi
yeti bildirmekten ibarettir. Lüzum gör
düğü takdirde, bakan, askeri ataşenin 
tamamen yabaru:ı kalacağı hususi teşki· 
latını bu vaizfeye memur eder. 

Gerçi enternasyonal muaşeret ada
bının bu kaidelerine, ataşemiliterlerin 
kulanrlrnası usul ittihaz edildiği zaman
danberi daima riayet olunmuş değil
dir. Şu vakıalar da bunun delilidir: 1901 
de Paristeki ingiliz deniz ataşesinin de
niz bakanlığından çok ehemiyetli malu
mat edindiği tesbit edildi; 1902 de, Pet
resburgdaki Avusturya ataşesiyle müna
sebette bulunduğu için bir rus zabiti 
mahkfım edildi; meşhur Dreyfus mese
lesi, Paristeki alınan ataşesinin dürüst 
olmıy an hareketlerini meydana çıkardı; 
1912 tle Viyan;ıdaki rus ataşesi Avustur
ya harb mektebmden bir zabitten maJQ
mat almıştu ; nihı::yet 1914 de Berlinde
ki rus ata~esi ş.ulu Prusyanm istihkam 
planlarını bi" kurmay subayının suç or

taklığı sayesınde elde etmiştir. 

B u ı.uçıanL failleri kendi hükü
metleri tareıhndan tevbihe uğra

tnışlardır ve bundan böyle ataşemiliter
lerin, menşeini gösteremiyecekleri kay
naklara baş varmamaları herkesçe kabul 
edilmiştir. Ataşeleri resmen davet edil
dikleri manevra ve talimlerin dışında 
malfımat almak için bir çok kaynaklar 
vardır: Resmi gazeteler, satışı serbest 
olan talimatnameler, askeri kitab ve 
mecmualar, konferanslar, gazete maka
leleri. Bilhassa gazetelerin mütaleası 
hundan istifade etmesini bilenler için 
çok mühimdir: Zahiren alelade:- görü
nen bir zabita vakası, kesilip tasnif edi
lince, bir kaç hafta veya bir kaç ay son
ra birden bire aydınlanarak pek mü
him bir hakikati ifşa eder. 

Ne de olsa en kıymetli malumat 
resmi gazetelerde neşredilen parlamen
to müzakerelrinden elde edilir. Bunu 
anlamak için, on senecknberi fransız 
ordusunun teşkilatındaki noksanlar, 
harb malzememizdeki kusurlar hakkrn-

• Çankaya Kulübünün 
kongresi 

Çankaya Spor Kulübü idare 
H eyetinJen: 

18 eylfıl 937 tarihinde yaptığımız 

kongrenin gayri nizami şartlar altında 
cereyan ettiği bölgemizce tesbit ve ta. 
hakkuk ettirildiğinden mezkQr kon" 
grenin tekrar yapılması istenilmiştir. 

Buna nazaran adi kongremiz 23-10-
937 cumartesi günü saat 15 de Ankara 
belediye salonunda icra edilecektir. 

Kongreye iştirak edecek azalar 
davetiyelerini o gün saat 14 den 15 şe 
kadar idare ~yetinden alabilirler. Sa
yın azalarımızın gelmelerini dileriz. 

İzmir'in alacağı vapur 
İzmir (Hususi) - Karşıyaka - Ko

nak arasında yolcu taşımak için liman 
işletme müdürlüğü tarafından Londra
dan 18,500 ingiliz lirasına satın alınma. 
sı kararlaştırılan küçük yolcu vapuru
nun ikinci muayenesi yapılmıştır. va_ 
pur sigorta edilecek ve derhal İzmire 
getirilecektir. İkinciteşrinin sonuna 
doğru vapurun İzmire geleceği ha.her 
alınmıştır. 

Bu vapur, modern ve 500 yolcu ta. 
şıyacak büyüklüktedir. 

Adları değiştirilen gümrükler 
Cizre gümrük direktörlüğüne bağlı 

Çal gümrügünün adı Çukurcaya, Van 
gümrüğüne bağlı Der gümrüğünün adı 
da Başkaleye çevrilmiştir. 

Ankara elektrik 
1. A. şirketinden 
Sayın abonelerimize: 

Cumhuriyet bayramı dolayısiyle ya. 
pılını§ veya yapılacak donanma tesisa.. 
tınm şirketimizce muayene ve icabeden 
kontrolunun vaktinde yapılabilmesi i
çin bu ayın yirmi beşi ~amma kadar 
usulü dairesinde müessesemize bildiril. 
mesi laznn geldiği ilan olunur. 

Yukarda anılan işlerden dolayı 25-
10-937 den 2.11.937 tarihine kadar bi
na rekordömanlan yapılmıyacaktır. 

3-5744 

l. __ R_A_o_v_o_I 
ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak ne§riyatı. 12.50 -
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 • 13.30 Dahili ve harici ha

berler. 
Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18.40 

Pl§.k neşriyatı. 18.40 • 19.00 İngilizce 
ders (Azime İpek). 19.00 - 19.30 Türk 
musiksi ve halk şarkıları (Servet Ad
nan ve arkadaşları). 19.30 • 19.45 Saat 
ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 • 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hik
met Rıza Sesgör ve arkadaşları). 20.15 -
20.45 Saksofon solo: Nihat Eeengin (Pi
yanoda Marsel Bi). 20.45 - 21.00 Plak
la 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. 

da parlamentonun serbest müzakerele
rinde söylenmiş olan sözleri gözden ge
çirmek kafidir. Bunun içindir ki parHi
mentolarr olan bir çok memleketler bu 
neviden müzakereleri ilga etmi~lerdir. 

22-10-1937 ~ 

Edime'de çocuklar 
için ıslahhane açılıyor 

Adliye Bakanlığı, Edhn~e çocu~: 
lara mahsus bir :ıslahhane tesıs euneg 
karar vermiştir. Bu ıslahhaneye ınah
kOmiyetlerine karar verilip şimdiye ka.. 
dar ıslahhane tesis edilemediğinden 
dolayı cezaları infaz edilememiş olan 
çocuklar konulacaktır. 

Suç işlediği zaman 11 yaşını biti
rip 15 yaşını bitirmiyen ve farik ve 
mümeY'i}7iz olduklarından do~yı rn~
kfim edilip haklarındaki hüküm katı
leştiğinden 18 yaşını doldurmamış bu
lunanlardan çektirilecek cezaları en 
az 6 ay olan çocuklar alınacaktır. 

Yeni bir ana mektebi 
açılıyor 

Geçen seneye kadar Yenişehirde a
çık bulunan ana mektebi, bazı sebeb
lerle bu sene faaliyetini tatil etmiştir• 
Haber aldığımıza göre Almanyada ço
cuk terbiyesi ve tedrisatı üzerinde tab· 
silini bitirerek memleketimize dönen 
bir bayan; bu boşluğu doldurarak ço
cuk yuvası adiyle bir mekteb açltlak 
üzeredir. Mekteb Yenişehirde KizıIIl
paşa caddesinde açılacaktır. 

180.000 ton tuz 
İzmir (Hususi) - Çamaltı tuzlasın· 

da bu seneki tuz istihsali 180.000 ton 
olmuştur. Japonlar, Çaınaltı tuzlası~ 
dan mühim mikdarda tuz çek:mektıed1r· 
Önümüzdeki hafta bir japon vapuru 
10.000 ton tuz yıükliyerek Jıaponyaya 
götürecektir. 

Gümrük memurları 
arasında terfiler 

Gümrükler genel direktörlüğü me
murları arasında bazı terfiler yapınış

tır. Bunları yazıyoruz: . 
İzmir ba§ direktörü BB. Seyf~, 

Samsun direktörü Salim, l.zmir l:ııal dt• 
rektörlüğü kimyagerlerinhen SaJAbad
din,Enis, Samsun kimyageri Hasarı 
Tahsin İzmir ihracat gümrili'ü 4irelc• 

' _J~ 
törü Fahri, İzmir ithalat giim..-.. • 

ğü dir kt .. ·· A -mı· Urla direktöril 
yar e oru ~ '.. .. laJn.. 

Feyzi, Aymtap direktoru Te~ed-
sun ba§ muayene memuru. 
di.n Antalya direktörü Refik. lıaık' ~ 

' M aff 11.ardın muayene memuru uz er, . .. . 

d. kt"' .. Abdullah Bodrum dircfrtorii 
ıre oru ' .. 
İbrahim Ethem, İzmir ihracat prnru-
ğü muayene memurlarından eemaJ, 
Haydar, Hüseyin, Samsun DIAMIY.~ne 

İz • ·~L-1"11.t ... 1m• memuru Ali Rıza, mır ı~ •--;-
rüğü muayene memurların~ J'~vzı, 
İbrahim, Ragıb, Hamid, tetkik 4ire.k~ 
törlüğünden Mahmure, Kemal, )ı(uhıd
din, Şükrü, İstanbul memudannd:ın 
712 Kazım, 256 Münib, 480 Rcpd., 1 576 

Hamid birer derece terfi dmi~udir • 

Orman tezkeresine tabi tutabnı• 
yan orman müstabailleıi 

Salep, yer mantarı, kitre, çil*, y~· 
bani soğan, koca yemiş, alıs, çirif, ço-

k"kü" ___ ... ak• 
ğen, hardal, meyan o , ...--.. 
gündüz kökü, çentiyan kökü, ıök boya, 
anadolu otu tabir olunan yerli sarı. ke
kik otu, kekik yağı gibi onmn mUısul~ 
!erinden gerek demiryollarile f18kil]erı 
esnasında ve gerekse memleket ı.ricine 
ihraçlarından Demiryolları ve ıümrük 
idarelerince sahiplerinden orman tezke• 
resi aranılmaması kararl~lll}tır. 

Tefrika: No. 152 rikles'siniz! diye bağırdı ve bayıldı. 
Perikles, telaş içinde: 

Parikles, dindar bir hayret içinde: 
- Ey doğru sözlü Diyana ! diye seslen-

Nezih Diyana, bana gösterdiğin rü
yadan dolayı harnd ve şükür ederim. Bu
nun için bu gece nezirler yapacağım, kur
banlar keseceğim. 

. ~ ..... ~ . ~ ' 

~ek~pird~n ,. _Hikayeler 

Yazanlar: Mary ve Charle• lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

Sur Prensi Perikles 
- Selam sana Diyana ! senin emirlerini 

yerine getirmek için ben hayatımı sana açı
yorum. Ben Sur prensiyim. Penapolis'de 
güzel Taisa ile evlenmiştim. Sevgili karını 
bir gün denizde loğusa döşeğinde can ver
di; fakat Marina isminde güzel bir kız dün
yaya getirdi. Kıznn on dört yaşına kadar 
Tarsusda Diyonisya tarafından büyütüldü. 
Bu kadın, o zaman kızrmı öldürtmek iste
miş, fakat taliinin yıldızlan onu kurtarmış, 
Mitilen sahillerine göndermişti Ben de o
radan geçerken kızım da gemiye geldi ve 
bana kendisini tanıttı; böylece kızmıa ka
vuştum. 

Taisa, bundan fazlasına artık tahammül 
edemiyerek: 

- Siz krral Perikles'siniz, siz kıra] Pe-

- Bu kadın, ne demek istiyor? diye ba
ğırdı, Efendiler, yardıma k~un; ölüyor .... 

Bu sırada Serimon ilerledi: 
- Efendim, dedi, eğer Diyana'nın mih

rabına inanıyorsanız, bu kadın sizin karı
nızdır. 

Perikles cevab verdi: 
- Fakat buna imkan yok; onun cenaze

sini ben kr~di ellerimle denize attım. 
Bunun üzerine Serimon, dalgaların bu 

tabutu nasıl Efes sahillerine attığını, orada 
kendisinin bu tabutu açıp içindeki mücev
herlerle mektubu bulduğunu, sonra hayata 
iade ederek nasıl bu mabede getirdiğini an
lattı. 

Bu aralık, Taisa da kendine gelmişti. 
- Efendiciğim, siz Perikles değil misi

niz? Onun gibi konuşuyorsunuz; tıbkı onun 
gibisiniz. Bir frrtınadan, bir doğumdan ve 
bir ölümden bahsetmediniz mi? 

Perikles hayretler içinde: 
- Bu ses, dedi, ölen Taisa'nın sesi! ka

dın cevab verdi : 
- Evet, ben Taisa'nm ta kendisiyim. 

ni, 
Kadın, 

- Şimdi, sizi daha iyi tanıdım! diyor
du; parrnağını~daki yüzüğü göz yaşları i

çinde Pentapolıs'den aynldığım.ız gün, kı
ral babam size hediye etmişti. 

Perikles: 
- Yeter, artık, ey ilahlar, diye haykır

dı, sizin lütfunuz, kereminiz, bütün çekti
ğim istirabları bir eğlence haline getirdi. 

Gel Taisa, ikinci defa olarak, bu kolla
rın arasına gömül ! 

Arkadan Marina seslendi: 
- Benim de annemin kucağına atılmak 

için içim titriyor. 
Bunun üzerine Perikles, kızını annesine 

gösterdi: 
- Burada diz çöküp sana sarılana bak, 

dedi, denizde doğurduğun çocuk! denizde 
dünyaya geldiği için de adını Marina koy
muştuk. 

Taisa kızına sarıldı ve ona uzun uzıun du
alar etti. Perikles de mihrabın önünde yeni
den diz çökerek: 

Bundan sonra Perikles, Taisarun da rı .. 
zasını alarak, faziletli kızı Marinayı, liyakat
li Lisimakus ile nişanladı. 

Bunun üzerine felaketler.. karf•mda sa
bır ve tahammül göstermek örneğini btitiiıl 
insanlara veren Perikles, kansı, Mari.fta ve 
damadı, yeniden gemilerine bindiler. 

Helikanus'da da namusun ve faziletkar
lığm büyük bir misalini görüyonız. Bu a
dam, kolayca bir tahta çıkmak imklıuna 
malik olduğu halde bunu yapmamış, o tah
tı hakiki sahibine brrakmıştı. 

İyi kalbli Serirnon ise bize bilgi ile fazi
letin elele verdiği zaman insanları nasıl 
tanrılar derecesine ~rükselttiğini gösteriyor. 

Kleon'un kötü yürekli kansı Diyooisya'
ya gelince, Tarsus halkı, onun, bir zaman· 
lar kendilerini kıtlıktan kurtannı§ bir eda· 
mın kızım öldürmeğe kalkıştığını öğrenjn
ce gazaba gelmişler, sarayım ateıe vercre1' 
kadını, kocasını ve bütün saray halkınl yak-
mışlardı. (Sonu '191') 
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yapılmakta olan gayretlerin ehemiyeti
ni ilk takdir ve bunu tebarüz ettirenler 
arasında yer almışlar ve, tecrübeli 
dostlara yaraştığı veçhile, elde edilen 
neticelerden dolayı duyduğumuz se
vinci kendilerine de maledinmişlerdir. 

Büyük Öndere hayranlık 
Burada hissettiğim ve beraberim. 

de kıymetli bir emanet olarak götüre
ceğim bütün duygularımı size anlata
bilmek için güçlükle kelime bulabili
rim. Evve~ şunu söyliyeyim ki, türk 
milletinin, hakkında daima hududsuz 
hayranlık duymuş olduğum şanlı şe
fini yakından tanımak saadetini elde 
ettim. En yüksek devlet adamlarına 
has olan siyasi görüşleri ve keza çok 
derin ve geniş vukuf ve ilmi beni meb

hut bıraktı. 

B. Celal Bayaran yüksek vasıfları 
Diğer taraftan, Türkiye cumhuri

yeti hükümetinin bir bahtiyarlık ola
rak başın.da bulunan Başvekil vekili 
Celal Bayarm yüksek vasıflarını ve 
büyük kiyasetini takdir edebilmek im
tiyazını da elde ettim. Başvekil ve.kili 
Celal Bayarm Türk - Yunan idealine 
yaptığı müzaharet çok mühimdir. Baş
vekil vekili Bayar, salı günkü nutkun
da olduğu gibi yunan gazetecilerine 
yaptığı beyanatta da ta kalblerimize 
nüfuz eden sözleri bulmuştur. Bütün 
yunan milleti ve onun hükümeti, kıra. 
lm münevver sevk ve idaresi altında 
Yunanistanın daima artan bir ehemi
yette bir kuvvet ve sulh amili olması 
için hiç durmadan dinlenmeden çah-

şıyolar. 

Müttehid, çalqkan, kanaatkar 
türk milleti 

Hayranlığım yalnız zimamdarlarını

za raci değildir. Türk milletini mütte
hid, çalışkan, kanaatkar ve onu terak
ki ve medeniyet yolunda kazandığı ye
ni fütuhata eriştiren bütün vasıflarla 
mücehhez olarak yakından gördüm. 
Yüksek disipline malik askerlerinizi 
gördüm. Ziyaret edebildiğim her yer
de türk tekniğinin esaslı rolünü mü
şahede ~yledim. 

"Türk - yunan ideali tahakkuh 
etmiştir.,, 

Beyanatmıı Celfil Bayarın bir SÖZÜ

nü tekrarlıyarak bitirmek isterim. Ye
ni Türkiyenin kurucu gayretlerinde 
olduğu gibi bizzat kendi milli kurucu 
gayretlerimizde müşahede olunan di
namiklik iki milletin kardeşçe birleş
melerinin de bariz vasfıdır. Esasen mü
kemmel olan türk - yunan ideali tama.. 
miyle tahakkuk etmiş buJunuyorsa da, 
kültür ve duygu sahalarında olduğu 
kadar siyaset ve ekonomik sahalarında 
ona daima yeni yeni inki11af yolları 
bulacağız.,. 

Misafirimizin 
dünkü zigeretleri 

Dost ve müttefik elen hükümet rei
si muhterem misafirimiz ekselans Me
taksas ve refikası dün öğleden önce bazı 
müesseseleri ve bu meyanda askeri fab.. 
rikaları, harbiye mektebini ve maske 
fabrikasını gezmişlerdir. -Saat 13.30 da Anadolu kulübünde 
genel kurmay başkanı mareşal Fevaıi 

Çakmak ve refikası tarafından şerefle
rine bir öğle yemeği, saat 17 de de İç 
İşler Bakanı ve C. H. P. Genel Sekre
teri Şükrü Kaya ve refikası tarafından 
Marmara köşkünde bir çay ziyafeti ve

rilmiştir. 

Ekselans General Metaksas ve re
fikası dün akşam saat 19.30 da hwnısi 
trenle Ank:aradan aynlınışlar ve iatu
yonda askeri törenle uğurlanmışlardır. 

Bayan Metaksasa müteaddit buket
ler takdim edilmiş ve istasyonu doldu· 
ran kalabalık bir halk kütlesi muhte
rem misafirlerimizi hararetle alkışla

mıştır. 

Edirnede köy eğitmenleri kursu bitti 
Edirne, 21 (A.A.) - Yedi aydanbe

ri Edimede devam eden köy eğitmen.. 
leri kursu derslerini sona erdirmiş ve 
yapılan imtihanlarda kursun umulmı
yacak derecede iyi netice verdiği mem
nuniyetle görülmiıştür. Yeni eğitmen.. 
ler hemen köylerine giderek ~ı~
ğa başhyacaklardır. 

B. Metaltt~!> ba.ımuharririmi;:le 
gÖTÜfiiyor 

B. Metakıas "Ulus'' u tetkik ediyor 

Türk - Elen Dostluğu 

A tina basını 
dostane neşrıyata 

devam ediyor 
Atina, 21 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor : 
Bütün gazeteler Türkiye Başbakan 

vekili Celal Bayar'ın Ankara Palastaki 
ziyafette söylediği nutku hararetle mev
zuu bahsederek, bütün dünya için bu 
derece kararsız bir anda Celal Bayar 
tarafından 6Öylenen sözlerin iki mem.. 
leketi biribirine bağlayan dostluk ve it
tifak bağlarının bir terennümü olduğu
nu ve türk - yunan dostluğunun ve 
iki hükfımet arasındaki temasın çok de
rin manayı tazammun eylediğini yazr
yorlar. 

Elefteron Vima diyor ki : 
"Türkiye ite Yunanistan, hadiseler 

ve geçici ihtiyaçlara değil iki memleke
tin coğrafya vaziyetinde ve siyasi sev
kulceyş ve iktısadi menfaatine istinad 
eden bir ittüakla birJeşmiş bulunuyor-
1ar .,, 

Estia gazetesi Celal Bayar ve Me
taksas tarafından söylenen nutuklarda 
hakim olan samimiyet ve hulus, bu nu
tukları mutad nutukların çerçevesi ha
ricine çıkarmakta olduğunu yazmak.. 
tadır. 

Diğer taraftan Türkiye Başbakan 

vekili Celal Bayar'm resimlerini büyük 
Jct>ada ilk sayfalannda neşretmektedir

ler. 
Messager d'athenes, bu ziyaretin, 

sağlam bir dostluğun en resmi ve en 

halkçı bir teeyyüd ve tezahürünü tıet" 

kil eylemekte olduğunu yazıyor. 
Proia diyor ki : 
"Ankara Avrupaya, çok karışık oL 

duğu bu anlarda, eski kavgalarını si
lerek Balkan ve yakın şark lehine ola
rak çözülmez bağlarla birleşen iki mil
letin timsali olmaktadır • ., 

Akropolis gazetesi de, yunan hükü
met reisine türk milleti ve türk hükü
meti tarafından gösterilen hararetli ka~ 
bulden dolayı yunan milletinin duydu
ğu derin sevinci kaydetmekte ve umu
mi harbı hatırlatarak yeni bir harbın 
bu iki milleti Balkanlardan her türlü 
felaketi uzaklaştırmak azminde birleş
miş olarak bulacağını yazmaktadır. 

Averof subaylarının 
dünkü gezintileri 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Yunan 
donanması kumandanı Amiral Ekono_ 
mu, bugün Averof kruvazöründe donan.. 
ma kumandanı amiııal Şükrü Okan şe
refine bir öğle yemeği vermiştir. 

Saat 13 de Akayın bir vapuru, yunan 
subaylarını alarak Heybeli.edaya götür
müş ve misafirlerimiz deniz harb aka.. 
demisini gezmişlerdir. 

Saat 18 de Smral Şükrü Okan tara
fından Park otelde yunan amirah şere~ 
fine 200 kişilik bir gardenparti veriL 
miştir. 

Amiral Ekonomu, akşam Aveıroftıa 
hususi bir dine vermiştir. 

geldı ' ' Berlindeki akisler (Başı 1. inci sayfada) 

myi öğleden sonra gıaızetıecileri kabul 
ederek aşağıdaki beyanatta bulunmuş.. 

tur : 
" - Türkiye Büyük Şefi Cumhur 

Reisi Atatürk'e hürmetlerimi takdim 
etmek ve meslekdaşlarımı gÖ!"erek on
lar arasında dostça bir kaç gün geçir
mek üzere geldim. Ankarada her hangi 
hususi bir müzakerede bulunacak de
ğilim. Çünkü Türkiye ile İran arasında.. 
ki bütün meseleler tanzim edilmiş bu. 
lurunaktadır ve görüşülecekı konuşula
cak hiç bir ışey kalmamıştır. 

Ziyaretin mahiyeti 
Ziyaretim resmi olmakla beraber· 

bir dostluk ve nezaket ziyareti mahiye. 
tini haizdir. Türkiye ve İran arasında
ki münasebetlerin gelece1' gün1erdeki 
inkişafı, siyasi sahadan iktisadi saha· 
lara intikal suretiyle canlanmak yolun
dadır. Bu suretle, iki memleketin men· 
faati bakımından mühim terakkiler 

kaydedilecektir. 

Sadabad paktı 
Sadabad paktı, dört memleketin ay

nı noktada temerküz eden hissiyatının 
müşterek tezahürü ve, dünyanın bizim 
yaşadığımız kısmında, sulhu muhafa
zaya yanyan çok mükemmel bir anlaş. 
madır. Ben umumi surette beynelmilel 
vaziyet hakkında nikbinim. Gerçi siya
set fileıninde bazı karışıklıklar varsa da 

bunlar geçici mahiyettedir. 

Yeni Türkiyenin ileri hamlesi 
Komşumuz ve müttefikimiz olan ye· 

ni Türkiyede, Büyük Şef Atatürkün 
liderliği altında her sahada atılan muaz
zam terakki adımlarını da.ima büyük bir 
takdirle takib etmekteyiz. Kardeş Tür
kiyenin ilerlemesi ve kuvvetlenmesi, -
kendisiyle dost ve müttefik olmamız 
bakımınd~ bizi bilhassa memnun et-

mektedir. 

Yeni lran'an inkifalı 
Yeni İran her sahadıa inkişaf etmek· 

tedir. !randa yapılan işleri kısaca izah 
etmek için şunu söyliyebilirim ki, se~ 
lı::iz sene içinde lranda vücude getirilen 
ıpose ve deıniryoUuı bundan önce ya
pılmış olan yolların tam iki misline 

varmıştır. 

Ekonomik saha.da kaydettiğimiz te-
rakkiler diğer sahalarda da tesirl~rini 
göstermektedir. Aynca kadınlarımız 
modern hayati ve içtimai yaşayışı k.o
lay h kla beniınsemektedir. Bu arada, 
kadınlarımız peçeyi tamamen bırakmış.. 

lardır. 

Filistin meselesi ve lran 
Cenevrede konuşulanlan biliyorsu

nuz. Bilhassa biz, Filistin'in aıablarla 
yahudiler arasında taksimi işine itiraz 
etmi:!} ve bunun iyi bir hal şekline bağ
lanmasını istemiştik. Sadabad paktı 
müttefikleri bu mesele üzerinde pren
sib itibariyle aynı görüş ve düşünüşte
dir. Ancak teferrüatta bazı küçük deği
şiklikler olabilir. 

T ürkiyeye üçüncü gelq 
Seyahatime gelince Türkiyeye bu

nunla üçüncü defa geliyorum, fakat An
karayı ilk defa ziyaret edeceğim. Yeni 
Türkiyenin güezl bükümet merkezinde 
üç gün kaldıktan sO'llra İrana hareket 

edeceğim.,, -
Hamamcılar İstanbul 

belediyesini dava ettiler 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Yazın 

lstanbulda çoğalrnağa başlryan tifo 
hastalığı üzerine İstanbul belediyesi 
çeşme suyu kullanan bamamlarm su_ 
yunu kesmişti. Hamamcılar, belediye
nin terkos suyunu ya parasız, yahut da 
tenzilatlı tarife ile vermesini ileri sü. 
rerek belediye aleyhine mahkemeye 
müracaat etmişlerdir. Hamamcılar, gö
rüfrerini yük6ek makamlara anlatmak 
için Ankaraya bir heyet de gönder
mişlerdir. Belediye, umuıni yerlerdeki 
Kırkçeşme sularının da ke,silmesini a. 
la.kalılara tebliğ etmiştir. 

Gazi köprüsü dubaları lstanhula 
geldi 

İstanbul, 21 (Telefonla) Gazi 
köprüsü için Almanyaya rsmarlanan 
dubalardan on tanesi şehrimize gelmiş.. 

tir. 

Londra, 21 (Huauai) - Gazeteler karışmazlık komitesinin dünkü 
t?pl~n~~sı .. e~8: mütal~ar yürütmektedirler. Niyuz Kronikl gazete
sı~ gonüll~er~n ç.eJ?lmel~nn~ nezaret edecek komisyonun batma B. 
Vınston Çorçd gıbı ener1ık bır adam getirilmesini tavsiye ediyor. 

Tayın is gazetesi de, komisyo
nun raporu gelinceye kadar geçe
cek zaman içinde lspanyaya ıilib 
ve mühimmat gönderilmiyceğini 
umuyor ve hunun aksinin, insan
larla alay etmek demek olacağını 
aöylüyor. 

Deyli Herald da meselenin bir an 
önce hallinin faydalı olacağnu yazıyor. 

Paru gazetelerinin telsirleri 
Paristen bildiriliyor: karrşmazhk 

komitesinin dünkü toplantısında elde 
edilen netice Paris gazetelerini umu
miyetle sevindirmiştir. Maten, elde o
lunan neticeyi "sağduyunun bir zaferi,, 
Jurnal da "istikbal için iyi alamet,, te
lakki etmektedir. Övr gazetesi, sene ba
şından önce Madride karşı yapılacak ta
arruz için İspanyaya yüzbin asker ve 
yüz kadar tayyare gönderilmesini is
temek üzere general Frankonun karde
şinin İtalyaya gittiğini, bu büyük taar
ruzu hazırlamak için de bir mikdar za. 
nıan Hlzım olduğunu yazıyor. 

ltalyan mahfillerine göre 
Havas muhabiri Romadan bildiriyor: 

Karışmazlzk tUi komitesinin dünkü ceJ
sesi, salı günündenberi Romada ağır

laşmıf olan havadaki gerginliği gider
miştir. Bununla beraber B. Grandinin 
hareket hattrnın fimdiye kadar talı:mıl
mış olan tavra uygun olduğu, yani İtal
yanın başlangıçtan itibaren gönüllüler 
meselesinin halli hususunda ameli su
rette işbirliğinde bulunmak arzusuna 

i~h:r. e~iş bulunduğu ve komiteye it
tırakinın havayı sakinleştirmeğe çalış· 

mak arzusunun bir delilini teşkil et
mekte olduğu bildirilmektedir. 

Bu prensipler daha ba!flangıçtan iti- · 
haren italyan siyasetinin prensipleri 
olmuştur. 

Alman mahfilleri B. Grandi'nin 
beyanatını tasvib ediyor 

Havas muhabiri Berlinden bildiri
yor: alınan diplomasi mahfilleri B. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Amaterdam - Vestfalya ve Şral

be adındaki Alman gemileri, sis yüzün
den ]imanda çarpışmışlardır. Vestfalya 
batmış, tayfalanndan yedisi kurtulmuş
tur. 

X Budapeıte - "Tırpanlı haç,, ku
rumuna mensup 69 nazinin muhakeme
si bitmiş, maznunlar bir ile altı ay ara
sında değişen hapis cezasına mahkiım 
olmuşlardır. 

X Viyana - Avusturya ile Sov
yetler birliği arasında yapılan anlaşma
ya göre, Sovyetler Birliği makine, de
mir ve çelik maddesi mukabilinde 
Avusturyaya 3.000 vagon çavdar vere
cektir. Avusturya Sovyetler BirJiğinden 
buğday almak üzere de görüşmeler yap
maktadır. 

X Valetta (Malta) - B. Duffku
per Akdenizde bazı deniz üslerini tef
tiş etmiştir. Gazetecilere beyanatta bu
lunan Bakan bu seyahatin hususi ma

hiyette olduğunu söylemiştir. 
.. 

Grandinin beyanatını tamamile tasvib 
etmektedi:r. 

Berlinde italyan teklifinin ameli ve 
tesirli bir mahiyeti olduğu, bir uzlaş
mayı temine elverişli bulunduğu beyan 
edilmektedir. Maamafih gönüllülerin 
çt-kilines.i meselesinin de bunlar meya
nında rolleri Avrupa sulhu için tehlike 
teşkil eden siyasi tahrikatçılar idhal e
dilmek su"etile hallediJmesi lazım gel· 
mekte olduğu ilave olunuyor. 

Alınan mahfilleri İspanyaya enter
nasyonal bir komisyon göncıexihnesi 

teklifine taraftardır. Bu mahfiller, bu 
komisyonun kuruluş tarzı, çalışma me
todlan ve gönüllülerin çekilmeleri için 
tesbit edilecek mühlet yüzünden bir ta
kım müşkülat çıkacağını gizlememekte· 
dirler. 

Filistinde kargaşahk 
hala yabşbnlamadı 

Kud~a, ~l (A.A.) - Filistinde bu gece pek ziyade kargaıalık için
de geçmı§tır. 

Kudüste polise taarruz edilmiftİr. Hayfa adliye dairesinin altında 
bir bomba patlamıftır. 

ı Kudüs - Jeriko yolunda tüfek 
ateşi teati edilmiştir. Nabi usta me
murh.r birçok kİ§ileri tevkif etmiı
lerdir. 

Kudüs müftüsü Mısıra gülecek 
Londra, 21 (A.A.) - Press Associ

ationun bildirdiğine göre ingiliz hükii
meti, Kudüs müftüsünün Mısıra seya
hatine müsaade etmemesini fransız hü
kümetinden rica eylemiştir. 

Sanıldığına göre müftü, halen fran· 
sız makamlarının kontrolü altında Lüb
nanda bulunmaktadır. 

Yahudiler muhaceret kanununu 
beğenmiyorlar 

Kudüs, 21 (A.A.) - Yahudi gaze

teleri, yahudilerin muhacereti mesele· 

sini halledecek kanun projesine şiddet

le hücum etmiştir. Bu kanun projesine 

göre Filistine kabul edilecek yahudile

rin sayısını yalnız ali komi.s~ tayin e

decektir. 

İkinci teşrin ayı için tesbit edilmiş 

olan sabit azami miktar, bindir. 

Yahudi gazeteleri bu yeni kanun pro

jesinin yapılmış vaidleri ihial demek 

olduğu ve arapların tazyiki karşısında 

ingilizlerin göstermiş oldukları bir zaf 

eserinden ibaret bulunduğunu yazmak

tadırlar. 

Müftüye güçlük çıkarılmıyacah 
Beyrut, 21 (A.A.) - Lübnan müL 

tüsü fransız fevkal'ade komiseri dö 
Martel'i ziyaret ederek fransız maka
matırun Kudüs müftüsüne kar§I aldığı 
hattı hareket hakkında gşrüşmüştür. 

• De Martel Kudüs müftüsüne müşkülat 

Gençler! 
Liselerin son sınıflarında ve yük

•ek mekteblerde okuyan genç. 
leT, henü2 hayata ahlmanm 
eşiğinde bulunduğunıu bu ara
da ıi%in de okuyacaimı:z yazı

lar, üzerinde clü§iineceğiniz. 

mev~ular, medeniyet dünya.. 
aından öireneceiinu bilgiler 
vardır. 

işte ilk saym 29 ilk feft'İn 1931 
de yeni makinasında büyük ha
cimde çıkmağa başlıyocak olan 
yem Ulu•, bu ihtiyacı Jiiıüne
rek her halta bir aayla.ı.m .~ 
baiıtlamağa karar vn-di. 

Bu saylayı hem oka-,,.c:ak, hem 
de bizimle birlikte ycızacaksı. 
nı.z. Bu aayla, mün••ataları
mza, li.kirlerinize, miitaleaları
nr.za daima açık bir kürw 
olacaktır. 

Memleketteki gençlik hayatına 

aadık bir ayna vazile.ini göre. 
cek olan bu !tayfayı okumak 
batlıca arzulaTinu.clan bUUi ol
malulır. 

çıkartlmıyacağı vadinde bulunmqtur. 

Şam'da bulunmakta olan eski Irak 

dış bakanı Nuri pap Kudüs müftUsile 

görüşmüş ve Suriye dış bakanının ziya· 

fetinde söylediği nutukta Nuri .,aşa, 
.. Bütün araplar milli bir hökümede Fi-
1.i.stinin arab ciıniasmda uhdMim teret
tüb eden rotü oynamak were Mir ve 
müstakil olmasını bekliyorlar,, dmaiştiı 



6 

l\farmara üssü bahri I{. satın alma 
l{omisyonundan: 

Tahmin fiat1 Tutarı İlk teminatı Münakasa 
Cinsi Kilosu Krş. Lira Lira Krt- saati 
Sade yağr 20.000 94 18.800 1410 11 de 
Zeytin yağr 10.000 70 7.000 525 14,30 ,, 
Sabun 15.000 .. 42 6.300 472 50 16,30., 

Komutanlık kara eratmm yrlhk ihtiyacı için yukarda cins ve 
mikdarlan yazılı üç kalem erzak ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. Eksiltmesi ( 4 Teşrinisani 937) perşembe günü hizala
rrnda gösterilen saatlerde İzmitte Tersane kapısındaki komisyon 
binasında yapılacaktır. Bu işe ait şartnam<'ler İstanbul ~~~~a. 
l}'l Dz. satmalma komisyonundan, Ankara Dz. L~v~zım amır~ıgı~ 
den ve komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabılır. İsteklılerın 
ilk teminatlariyle birlikte kanuni belgelerini havi ~eklif mekt1;1b
larmı ayrı ayrı muayyen olan gün ve saatlerden hır saat evelıne 
kadar komisyon reisliğine vermeleri. (3820) .. 3-5657 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
1) - İki adet kısa dalgalı telsiz ahize cihazı ve teferruatı ka· 

pah zarfla eksiltmeye konulmu§tur. 
2) - Muhammen bedel 20000 muvakkat teminat 1500 liradır. 
3) - Eksiltme 15 teşrini sani 937 tarihine müsadif pazartesi 

saat (15) te Ankarada P.T.T. umum müdürlüğlinde toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. 

4) - Talihler teminatlarını idaremiz veznesine ve alacakları 
makbuz veya kanunen muteber teminat mektublarını ve şartnamede 
yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ve 
mühürlü zarfları mezkfir tarihte saat (15) e kadar komisyona te&
lim edeceklerdir. 

5) - Talihler, müteahhidlik ehliyet vesikasını ve referansları 
haiz olacaklardır. 

6) - Şartnameler Ankarada levazım müdürlüğünden, İstanbul
da levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(3617) 3-5343 

Sümerbank umumi 
müdürlüğünden : 

Bankamız tarafından muhtelif fen şubelerinde tahsil et.tinfmek 
üzere Avrupaya gönderilecek lise mezunlarının müsabaka ınıtıhan
ları İstanbul üniversitesi fen fakültesi profesörleri tarafından ya. 
pdmış ve aşağıda müracaat kayıt numaralarile isimleri yazılı olan
larm imtihanı kazandıkları tesbit edilmiştir. Bunların muameleleri 
ikmal edilmek üzere, derhal Ankarada bankamız umum müdürlü
ğünde M.E. şubesine ve İstanbulda bankamız İstanbul şubesi mü
dürlüeüne müracaatları. 

l{ayıt No. 
84 

120 
106 
115 
144 

83 
128 
105 

34 
169 

82 
170 

77 
38 

Adı 
Feridun Civelekoğlu 
Dündar Arif 
Orhan Tarhan 
Cemal Ulunat 
Nezih Rona 
Halidun Civelekojtlu 
Müfit Erenli 
Nazım Berk 
Seyit Ulubay 
Nurettin Besen 
Etem Tokgöz 
Arif Uluk 
Suat Yasa 
Hasan Erdeneı 

3-5855 

BALll( YAGI 
Kilosu 85 Kuruş Ulus, Halk Sineması : 

~ 

Sırasında Sakarya Eczanesi 

Van Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Özalp kazas .nın merkezi olan Karkalide yapılacak hükü

met konağmm bodrum katına aid 111999 Jir,1 98 kuruş keşif bedeli 
üzerinden münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Bayındırlık genel şartnamesi, 
d - İnşaata aid fenni ve hususi şartname, 
e . Metraj keşif hususi silsilei fiat cedveli. 
İ!tiyenler bu şartnameleri ve evrakı ucretsiz Nafıa müdürlU

ğünden görebilirler. 
3 - Eksiltme 12.10.937 tarihinden itibaren on beş gün müddet

le 27.10.937 çarşamba günil saat 15 de Van Nafıa müdürlüğü oda
sında yapılacaktır. 

.• 4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvak

kat teminat vermesi bundan başka 15000 liralık inşaat yaptıklarına 
dair Nafıa vekaletinden alınmış fenni ehliyet vesikası ibrazı şart
tır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü mad<iede yazdı saat• 
ten bir saat eveline kadar mal sandığına yatırılan 1125 liralık mu.. 
vakkat teminat makbuzunun Van Nafıa müdürlüğü makamında ek
siltme komisyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek .. 
mektuplar nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmış olması iL 
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

Ankar& B..- l~diye Rei!'lli~i lıanları 

t LAN 

.,_5701 

1 - İtfaiye meydanmda geçen umumi mecranın yeni güzergaha 
alınması işi on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (703,25) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (52.74) liradır. 
4 - Keşifnaıue ve şartnamesini görmek istiyenlerin her gün 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 5 teşrini eve] 937 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. (3976) 

3-5873 

t LAN 

1 - Su idaresine alınacak font boru ve ek parçaları on beş gün 
müddetle kapalı zarfla eks iltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (7193,20) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (540) liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek istiyenlerin her gün yazı iş

ler~ kalemine ve ihale 5 teşrini sani 937 cuma günü saat 11 de be
ledıye encümeninde yapılacağından isteklilerin saat ona kadar te
minatlariyle birlikte teklif mektublarını belediye encümenine 
vermeleri. (3977) 3-5874 

U LUS 

Afyon vilayetinden: 
Vil§yet merkezinde yaptırılacak 88914 lira 64 kuru§ ke9if bedelli 

kız enstitüsü inşaatı kapalı zarf usuliyle 8 teşrinisani 1937 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on beŞ:te daimi encümende ihale edil· 
mek Ü.zere eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

40000 liralık müteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektup· 
!arının 8 teşrinisani 1937 tarihine müsadif pazartesi günil saat on· 
beşe kadar daimi encümen dyasetıine göndermeleri ilan olunur. 

(7006/3894) 3-5753 

Kütahya belediyesinden: 
Kapalı azrfla münakasaya konulan arazöz mübayaasma müna

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

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

Ankara hukuk f akü/fesinden 
Muvakkat 

Tahmini fiat teminat Tutarı 

Cinsi En az En çok Kuruş Sant. Lira Kuru} Lira Kuruş 
Et 17500 20000 45 675 9000 
Ekmek 30000 35000 9 75 255 94 3412 50 
Zeytin 250 350 40 10 50 140 
Pastırma 100 150 80 9 120 
Pirinç unu 75 100 25 1 88 25 
Şehriye 100 150 80 3 04 40 50 
Buğday 200 300 6 1 35 18 
Mercimek 200 300 15 3 38 45 
Nişasta "5 100 25 1 88 25 
İrmik 200 300 25 5 63 75 
Sarımsak 50 75 25 1 40 18 75 
Çam fıstığı 50 75 80 4 50 60 
Kuş üzümü 50 75 30 1 69 22 50 
Kuru üzüm 
razakı 200 300 30 6 75 90 
Kaysı reçeli 200 250 40 7 50 100 
Tere yağı 200 250 150 28 13 375 
Maydanoz 

2 demeti 2000 3000 50 5 63 75 
Limon 
adedi 5000 7500 3 16 88 225 
Prasa 1500 2000 5 7 50 100 
Lahna 400 500 5 1 88 25 
Semizotu 750 1000 ıs 11 26 150 
İspanak 2000 2500 8 15 200 
Karnı bahar 200 300 20 4 50 60 
Elma 500 750 20 11 26 150 
Ayva 500 750 10 5 63 75 
Havuç 250 300 5 1 13 15 

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

Çorum Valiliğinden : 
25.10.937 pazartesi günü saat 15 de Çorum daimi encümeninde 

ihalesi yapılmak üzere 22226 lira 28 kuruş keşif bedelli Sungurlu 
kazasında yeniden yapılacak ilk okul binası kapalı zarf usuliyle ek-
siltmeye konmuştur. 

Şartname, plan, keşif ve buna müteferri evrak Nafıa dairesinde 
görülebilir. Muvakkat teminat mikdarr 1666 lira 99 kuruştur. İstek-
lilerin teklif mektuplariyle müteahhidlik vesikalarrnı ihale günü 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri gereklidir. (3791) 3-5609 

İzmir ili daimi encümeninden : 
Kapalı eksiltmeye konulan iş : 

Bu işin keşif bedeli 

Bu işe aid keşif ve sair evrak 
aşağıda gösterilmiştir. 

İstekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer ta
rih gün ve saati. 

Eksiltmeye girebilmek için ge
reken belgeler 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacağından istekliler 

Ödemiş - Çatal yolunun 1+540 · 
14+350, 25+500 • 26+100 kilo. 
metreler arasındaki köprü, men· 
fez ve şosenin esash onarılma
sı. 

(74947 ) lira (92) kuruştur. 

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

Bu şartnaıne ve evrakı İzmir _ 
Ankara • İstanbul Nafia müdür
lüklerinde görüp inceleyebilir
ler. 

25 _ birinci teşrin - 937 pazartesi 
günü saat 11 d~ İzmir vilayeti 
daimi encümenınde. 

Bayındırlık ?a~anlığı~dan alın
mış müteahhıtlık ve tıcaret oda
sı belgeleri. 

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

Muvakkat teminat (5622) lira 
(3558 - 3826) 3-5642 

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

dan sağ ve sol sahil sulama kanalları keşif bedeli 530.000 lıradır. 
2 - Eksiltme: 11 sonteşrin 937 tarihine rastlayan perş7mhe gü

nü saat 15 de Nafıa vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksıltme ko-
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılaçaktır. . . 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele proJesı, baym
dırhk işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 2~ ~ira 50 
kuruş bedel mukabilinde Sular umum müdürltiğünden alabılırler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24.950 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve 100.000 liralık Nafıa işlerini teahhüd edip 
muvaffakiyetle bitirdıiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti 
olduğuna dair Nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ib
rz etmesi, isteklilerin teklif mektuplrını ikinci maddede yazılı sa. 
atten bir saat eveline kadar Sular umum müdlirlliğüne makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (3806) 3-5734 

22-10-19::'.7 ~ 

Betonarme köprü inşaatı 
Nafia Vel{aletinden : 

1 - Kayseri vilayeti dahilinde Ürgüb. Kayseri yolunun o:soc 
neti kilometrelerindeki Ürgüb köprüsünün betonarme olarak ınşa· 
ati kapalı zarf usuliyle münakasya çıkarılmıştır. 

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

da nafıa vekaleti şosa ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu o• 
dasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (_1~0) 
kuruş mukabilinde şosa ve köprüler reisliği kaleminden alınahılır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (2700) liralık Dl~ 
vakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri yapabileceklerine dai~ ve
kfiletiınizden alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikası ıbras 
etmesi lazımdır. 

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

Nafia Vel{ruetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursada K.irmastı çayı ve Apot.

yont gölü seddeleriyle tefcir kanalları ve teferruatı, keşif bede11 
562.139 lira 99 kuruştur. 

2 - Eksiltme: 9 sonteşrin 937 tarihine rastlayan salı günü saat 
15 de nafıa vekaleti sular umum müdrlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın .. 
dırlrk işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 28 lira lZ 
kurf bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 26235 lira 60 kuru~ 
luk muvakkat teminat vermesi ve 150.000 liralık nafıa işlerini te
ahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmak
ta kabliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik 
vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarmı ikinci mad· 
dede yazılı saatten bir saat eveline kadar sular umum müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecik-
meler kabul edilmez. (3805) 3-5705 

Bina İşleri ilanı : 
Nafıa Vekaletinden: 
1. Eksiltmeye konulan iş: istekli çıkmamış olan lktısad vekale

ti birinci bodrum katı pencerelerine Jalozi kapakları işi aynı şart· 
larla ve pazarlıkla. 

Keşif bedeli: 1299 lira 48 kuruştur. . 
2. Eksiltme 27.10.1937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa vekaletı 

yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlık usuliyle yapıla· 
caktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak üç kuruş bedel 
mukabilinde Yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 97 lira 45 kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve yapı işleri umum müdürlüğünden alın-
mış hususi vesika ibraz etmesi lazımdır. 3-5878 

Ankara Valiliğinden. 
1 - Kızılcahamam kazasında hududları şartnamede yazılı Akça

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

2 - Arttırma 4.11.1937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 
de Ankara orman baş mühendis muavinliği dairesinde yapıl~caktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikabı muhammen bedelı 460 k u
ruştur. 

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

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

İstanbul liman ~letme idaresinden: 
1 - İdaremizin inşa ettireceği yolcu salonu binasının pazarlığı 

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

2 - Bu işin muvakkat teminatı 30.000 liradır. Talipler asg~ri 
250 bin lira kıymetinde bir tek bina yaptıklarını tevsik edeceklerd!r: 

3 - Taliplerin referanslarını nazarı dikkate alacak olan idare ışı 
en ucuz fiat verene vermeğe mecbur değildir. Teklif sahiplerinin 
vücuda getirdikleri eserlerin bir listesi teklifnameye raptedilecek
tir. 

4 - Teklifler encümene zarf içinde kapalı olarak verilecektir. 
5 - Bu işe aid şartname, projeler fen servisinden 25 lira muka

bilinde alınacaktır. 
6 - Mütemmim izahat için yolcu salonu inşaat bürosuna müra-

caat edilecektir. (3887 3-5725 

Nafıa Vekaletinden 
Diyarbekirden itibaren hak ve İran hududlarına kadar yapıla

cak demiryolunun Diyarbekirden itibaren ilk yirmi kilometrelik 
kısmrnın inşaatı ile ray ferşiyatı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 6.11.937 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 
on birde vekaletimiz demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme ko
misyonu odasında yaprlacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli sekiz yüz Jin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 35750 liradır. 
4 - Mukavele projesi, takeometre plan ve profiı.i, fenni şartna

me 91.B No. lı malzeme tipi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
telgraf battı şatrnamesi, ferşiyat talimatnamesi, vahidi kiyasii fiat 
cetveli ve çimento normundan mürekkeb bir takını münakasa ev
rakı kırk lira mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden veril
mektedir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 No. lı arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur bulundukları ev
rak ve vesaiki ve bilumum nafıa işlerini veya demiryol inşaat iş
lerini yapabileceklerine dair nafıa vekaletinden verilmiş 937 takvim 
senesi içinde muteber mütahhidlik vesikalarını ve fiat teklifleri
ni havi zarflarını mezkfir kanunun tarifatma göre hazırlayarak 
6.11.937 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat ona kadar de
miryollar inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilinde ver-
miş olmaları lazımdır. (3944) 3-5866 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satın alma 

komisyonundan 
1 - Bir tanesine (1050) kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine 

uygun sekiz yüz hayvan velensesi kapalı zarf usulü ile 8.11.937 pa
zartesi günU saat on beşte satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname parasız olarak komisyondan alınabilir. 
Eksiltmesine gireceklerin (630) liralık ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mek
tublarını belli giln saat on dörtten evel komisyona vermiş olma-
ları. ( 3962) 3-5863 



22 -10-1937 

Ankara Levazım Amirliği Sabnalma l l 1 Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 
__ ..._ _____ Komisyonu llanları________ Komisyonu llanlan 

lLAN '------------- -------------
1 - Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessesat hayvanları

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

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

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

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

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

5 - İstekliler ticaret odasına mukayyet olduklarına dair vesi
b göstercekler ve muvakkat teminatlariyle birlikte münakasanın 
yapılacağı belli gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. 

(3841) 3~5661 
tLAN 

ı - Her bir tanesine tahmin edilen fiyatı (238) kuruş olan 2100 
tane frenk gömleği açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 

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

M. V. satın AL. KO. nundan alınır . 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 say .lı kanunun 2, ve 3 cü 

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

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

16511 lira 84 kuruş keşif bedelli 12,231 metre uzunluğunda telefon 
hattı inşası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 1- 2inci teşrin - 937 saat 16,30 da ! zmirde kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 1238 lira 39 kuruştur. , 

3 - Şartname ve keşifname]eri her gün 10 12 ye ve 15 18 ze ka
dar kışlada inşaat komisyoı;ıunda görülebilir. İstekl iler tıcaret oda
sına kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedir. 
ler. Eksiltmeye iştirak edeceklerin kanuni ve şartnamesindeki ve
sikal~iyle teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvd 
komisyona vermeleri. (3824) 3-5640 

l LA N 
1 - Sivastaki birlikler için 110000 kilo sığrr eti kapalı zarf u

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

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

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

İLAN 
1 - Ankara garnizon müesseseleri ihtiyacı için 300 ton yerli 

sömi kok kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 10 2. inci teşrin 937 
saat 15 de Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Beher tonu 27 lira 85 kuruştan muhammen bedeli 8355 lira 
ilk teminatı 626 lira 63 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülür. Mühürlü ve kanuna uygun mektubları saat 14 e kadar 
kabul edilir. İsteklilerin teklif mektublan ve kanuni vesikalariyle 
kom!syona müracaatları. (3874) 3-5719 

İLAN 
1 - Selimiye kışlasının çatı tamiri 8 2. teşrin 937 saat 16 da 

Fındıklıda İstanbul komutanlığı satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eks iltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 25110 lira ilk teminatı 1884 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evel komisyonda görülebilir. Teklif 
mcktubları ihale saatından bir saat eveline kadar kabul olunur. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle belli gün ve saatta komisyona mü-
racaatları. (3965) 3-5860 

t LAN 

BİLf'l' 

3400 : 2500 kilosu 2000 lira olarak tahmin edilen değre yağı a
çık eksiltme ile satm alınacaktır. Eksiltmesi: 5.l_l.937 cuma günü 
saat 14 dedir. llk teminatı 150 liradır. Şartnamesı M. M. V. satrn 
alma komisyonunda görülür. Eksiltmeye gireceklerin teminatla
riyle birlikte 2490 sayı~ı kanunun 2, 3 maddelerinde ~stenen belge
lerle ihale gün ve vaktınde M. M. V. satın alma komısyonunda bu-
lurunc~ları. (3910) ~ 5781 

BİLlT 

5700 : 5800 kilosu 2000 lira olarak tahmin edilen maden yağı a
çık eksiltme ile satın alınacaktır. ksiltmesi: 5.11.937 cuma günü sa
at 13.30 dadır. İlk teminatı: 150 liradır. Şartnamesi M .M. V. satın 
alma komisyonunda görülür. Eksiitmeye gireceklerin teminatlariy
le birlikte 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte ihale gün ve vaktmda M. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. ( 3911) 3-578P 

B1L1T 

2650 : 2750 kilosu 2000 lira tahmin edilen vazelin yağı açık ek
siltme ile satın alınacaktır. Eksiltmesi: 5.11.937 cuma günü saat 11 
dedir. İlk teminatı: 150 liradır. Şartnamesi M. M. V. satın alma 
kom:syonunda görülür. Eksiltmeye gireceklerin teminatlariylı; h_ir
likte 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazıh belgelerle bırlık
te M. M. V. satın alma komisyonunda ihale gün ve saatında bulun-
maları. (3912) 3-5779 

BİLİT 

4500 : 4600 kilosu 2000 lira olarak tahmin edilen gıres yagı açık 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 5.11.937 cuma günü saat 14.30 
dadır. lİk teminatı 150 liradır. Şartnamesi M. M. V. satın alma ko
misyonunda görülür. Eksiltmeye gireceklerin teminatlariyle bir
likte 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde istenen belgelerle ihale 
gün ve vaktında M. M. V. satın alma komisyonunda bulunmaları. 

(3913) 3-5778 

BİLlT 

1300 : 1400 kilosu 2000 lira olarak tahmin edilen gliserin yağı 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltmesi 5.11.937 cuma günü sa
at 11.5 dadır. İlk teminatı: 150 liradır. Şartnamesi M. M. V. satm 
alma Komisyonunda görülür. Eksiltmeye gireceklerin teminatla
riyle birlikte 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı belgeler
le ihale gün ve vaktında M. M. V. satın alma komisyonunda bulun-
maları. (3909> 3- 5782 

BİLİT 

1) Beher çiftine biçilen ederi 25 lira olan 300 çift erat kary0Ias1 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 562 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 3/2.teşrin/937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad· 

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

Bandırma merinos yetiştirme şef· 
fiğinden: 

Bandırma merinos yetiştirme mıntakası ihtiyacı için mübay~ 
edilecek 2500 kilo Kayseri matı yonca tohumu kilosu 70 kuruştan 
1750 lira muhammen bedeli üzerinden kapalı zarf usuliyle ve on beş 
gün müddetle münaka5aya lionıİıuştur. Şartnamesi bandırma meri
nos yetiştirme şefliğinden meccanen alınabilir. Münakasa 1.11.1937 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Bandrrma merinos yetiş. 
tirme şefliği binasında yapılacaktır. Taliplerin yevmi mezktlrda 
yüzde 7,5 muvakkat teminatlariyle hazır bulunmaları nan olunur. 

(3829) 3-5647 

=7 

Nafıa Vekaletınden 
6. birinci kanun. 937 pazartesi günü saat 15 de Ank:arada -..eH

let malzeme eksiltme komisyonunda 25.500 lira muhammen ~elli 
font boru ve teferruatı teslim müddeti uzatılarak yeniden lı:apalı 
:zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 128 kuruş mukabilin4• An-
karada vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 4 

Muvakkat teminat 1912,5 lir"d.ı.r. 
İsteklilerin teklif mel ruhlarını talimatnamesine göre vekiletten 

alıı:ım~~ ?,Jalzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 6.12.937 pezar
tesı gun~ s.aat 14 e kadar vekalet malzeme eksiltme komisyonuna 
vermelerı lazımdır. (3900) l-5792 

1 • 
Devlet Demiryollan ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Sahnalma Komisyonu ilanları 

• 
tL AN 

1 
Muhammen bedeli 9600 lira olan bir adet otomobil silindiri tor

na ve honing tezgahı 1.12.937 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 720 lirlrk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidtik vealı:ası .. e tek
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesindftı Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden da[;ıtılmaktadır. 

(3883) 3----5774 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş olan 3 aaet •·6ara 
makinesi için teklif olunan bedel haddi liyikinde görülmediğinden 
pazarlıkla almnıa,.,ı kararlaştırılmıştır. 

. 2 - Pazarlık 6.11.937 tarihine rastlayan cumartesi günü gaat on 
bırde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alını komisyo• 
nunda yapılacaktır. 

3 - Kuhammen bedeli 30000 lira ve muvakkat teminat 2250 lira
dır. 

4 - Şartnameler hergün 150 kuruş mukabilinde adı geçen ko· 
misvondan alınabilir. 

5 - İdarece alırunası mutasavver makinalar Molöns Standart ve 
Miller olup bunlardan başka firmalardan pazarlığa iştirak a.nusun
da bulunanların fiatsrz teklif ve kataloğlarmı münakasa gününden 
en geç üç gün evel tütün fabrikalar şubesine ibraz ederek puarlığa 
iştirak vesikası almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel-
meleri ilan olunur. (7216/3980) 3-5839 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın bataklığı kurutma kanalı 

k~if bedeli 48974 lira 40 kuruştur. 
.. 2 - Eksiltme: 3 sonteşrin 937 tarihine rastlayan çarşamba gü

nu saat 15 de nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 -: ts:eklier: Eksiltme. şaxtn~si, mukavele projesi, bayın
dırlık ıılerı genel şartnamesı, fennı şartname ve projeyi 2 Jira 45 
kurş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3673 lira 10 kuruş
luk muvakkat teminat vermesi. Ve 20.000 liralık nafıa işlerini te
ahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil i~eri başarmak
ta kabiliyeti olduğuna dair naha vekfiletinden alınmış müteahhid
lik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklü mektublarını ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat eveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz muakbilinde vermeleri Uizım.dır. Postada olan ge-
cikmeler kabul edilmez, (3808) ~5694 

1 - Diyarbekirde bulunan birlikler ihtiyacı için 900 ton odun 
kapalı zarfla Diyarbekir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
11. 2. teşrin 937 saat 15 de alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28500 lira ilk teminatı 2137 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi 143 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
Teklif mektubları belli saattan bir" saat eveline kadar kabul olunur. 
İsteklilerin kanuni ticaret odası vesikalariyle belli gün ve saatta 
komisyonda bulunmaları. (3964) 3-5859 

EN GÜZEL 
İLAN 

1 - Ankara garnizon ve müessesat ihtiyacı için 130 tıon koyun 
etinin 18.10.937 kapalı zarfla eksiltmesi intaç edilemediğinden 
26.10.937 saat 15 de Ankara levazım amirliği satın alına komisyo
nunda pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 65000 lira ilk teminatı 4875 liradır. Şart
namesi 325 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. İsteklilerin ka
nuni vesika ve teminatlariyle belli gün ve saatta komisyonda bu-
lunmaları. (3958) 3-5864 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonu llanları 

'----------------------- ---------------------! 475 ADED KİLİM 
87 ADED BATTANİYE 

Tahmin edilen bedeli (3082) lira (75) kuruş olan yukarıda mik
darı ve cinsi yazılı techizat askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa
tın alma komisyonunca 28.10.937 per~embe günü saat 10 da açık ek
sil~_e, ile ~ale. edilecektir. Şar~name parasız olarak komisyondan 
verılır. Talıblerın muvakkat temınat olan (231) lira (21) kuruş, ve 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkilr 
gün ve saatte komisyona müracaatları (3967) ~5861 

13 TAKIM ERKEK ODACI ELBİSESİ (kasketile beraber) 
7 TAKIM TAYÖR ETEK KADIN ODACI ELBİSESİ 

(Baş örtüsü ile beraber) 
Tahmin edilen bedeli (520) lira olan yukarıda mikdarı ve cin

si y~zılı elbiseler askeri fabirkalar umum müdürlüğü satın alma 
~o~ısyonu~ca 8.1 ~.937 pazartesi günü saat 14.30 da açık eksiltme 
ıle ıhale edılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan (39) lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (3968) 3-58(2 

BİR TON KALAY VARAK! 
. Tahmin edilen bedeli ( 4000) lira olan yukarıda mikdarı ve cin

sı y~zılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komısyonunca 10.12.937 cuma günü saat 14 te açık eksiltme. ile i
~ale ı:dilecektir. Şartn~me parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lıblerın muvakkat temınat olan (300) lira ve 24j0 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gürf\-e saatte komisyo-
na müracaatları. (3975) 3-5872 

t LAN 
2.11:1.93~ salı _g ünü sa~~ 14 ~e açık eksiltme pe ihale edileceği 13 

ve 15 bırıncı teşrın 1937 gunlerınde neşredilen kok kömürü 52 ton o
lacak iken matbaada vuku bulan herhangi bir yanlışlık yüzünden 25 
ton olarak neşredilmiş olduğundan mezkur günlerde çıkan ilanlar 
b.ükümsüzdür. (3916) 3-5768 

ZAYİ 
1/313 numaralı ika.met tezke

remi kaybettim. Yenisini alaca
ğmıdan eskisinin hükmü yoktur. 

Dorigo Covanni 

ZAYİ 
Uşak Gülşeni İrfan rü~tiye~ 

sinden almış olduğum şehadet
name.mi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. Nurettin Aysel 

En hoş meyva tuzudur. İnkl 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka.. 
raciğerden mütevellit rahatsızlık
ları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi • 
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Mektebliler !.. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıhç •oğlunda 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

GRiP 

NEZLE 

Başağrısı 

KIR/KLiK 

Dıkkat 

ediniz 
Bu ilk tehlike alametlerini görür 

görmez derhal 

almak lazımdır. 
Ni:V'ROZ1N soğuk algınlığının fenaakibetler doğumı.asma 

mini olmakla beraber bütün ıztırapları da dindirir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
isim ve marıkaya dikkat. T aıklitle rinden sakuııınız. 

!LAN 

Koyun pazarında kavaflıkla iş
tigal ettiğim 16 No. lu dükkanı
nıı Hayri oğlu Ahmet Özdeme 
devrettim. Mezkfu: dükk!nda hiç 
bir allkaın kalmamıştır. 

M eh.met Hilmi Karaelli 
3-5876 

ULUS'un lLAN ŞARTLARI 

Beher Beher 
Santimi Santimi 

Sayfa Kuruş Sayfa Kuruş 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
15 80 1 ve 8 30 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid i16.nlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, te,ekkilr, ev
lenme, vefat vcs kati atıka 
ilanlarından maktuan bet lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Harlqte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı g .. 115 ... 
3 Aylığı 5 • 9 • 
Telefon: 

Abone ve i14n: 10tM 

Satış Memunı 

Aranıyor 
Fransızca kısımda çalışacak bir 

Bay - Bayana ihtiyaç varoır. 
AKBA'ya müracaat Tel: 3377 

3-5871 

Kiralık Ev 
Yenişehirde vekıtletler karşı

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

Telefon santralinde çalıımak 
üzere genç bir erkek telefoncuya 
ihtiyaç var. Vesika ile Ankara. 
Palasa müracaat. 3-5858 

Kiralık Oda 
Aile yanında, banyolu ve 

möble. Yenişehir Tuna C. Yiğit· 
koşun S. No. ıs 3-5856 

Kiralık Apartıman 
Havuzbaşı İzmir cadde

sinde 29 N o. apartunanm i
kinci katı ehven şartlarla a
cele kiraya verilecektir. 

Dört büyük, bir küçük o
da, mutfak ve banyo dai
releri muntazamdıır. 

Gör.mek için karşısındaki 
apartnnanda 6 N o. ya müra-
caat. B-5857 

Kumbar&t biri 

ANKARA ÜÇÜNCÜ SULH 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankaranın Ergazi köyünden 
Bekir oğlu ölü Abmede aid An
karanın İstiklfil mahallesi Bah
riye caddesinde - 8000 • lira kıy· 
met muhammineli ahşab iki ha
ne maa dlikkan ve gene pazar ma
hallesi dar sokağında 94 umum 
numaralı - 1000 - lira kıymet mu
lıammineli keza ahşab bir ev ve 
gene ölü Ahmede aid Ankaranın 
Ergazi köyünde ve Harkaltı mev
kiinde 22 dönüm ve 300 lira kıy· 
metinde bir tarla keza Tandirlik 
mevkiinde 14 dönümlük ve 200 
lira k[ymetinde bir tarla ve A
nlık mevkiinde 18 dönümlük 240 
lira kıymetinde bir tarla ve çay 
yolu mevkünde 25 dönümlük 450 
lira kıymetinde bir tarla ve gene 
Başyer mevkiinde ve 600 lira 
kıymetinde bir tarla ve Başyer 
aşşağı mevkiinde ve 160 lira kıy
metinde bir tarla ve Gülçük mev
kiinde 13 dönümlük ve 200 lira 
kıymetinde bir tarla ve Güver
cinlik mevkiinde 50 dönümlük 
ve 1000 lira kıymetinde bir tarla 
ve Yırtılıruşta§ 40 dönüm mev
kiinde 50 dönümlük ve 1750 lira 
kıymetinde bir tarla ve Yuva yo
lu komluk mevkiinde 500 lira 
kıymetinde bir tarla ile mezkur 
köyde ölüye aid menkfil mallaır
la birlikte ve bir ay müddetle ve 
bilmüzayede satılacağından ev ve 
dükkanların satış günü 27.11.937 
tarihine müsadif cumartesi saat 
9 da Ankara 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesinde ve mezkfir köyde 
bulunan menkul ve gayri menkCll 
malların satış günü ise 23.11.937 
tarihine müsadif salı günü saat 
10 da satılacağından talih olan· 
larrn yüzde yedi buçuk pey ak· 
çasiyle birlikte ev ve dükkanlar 
için Ankara 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesine ve köyde bulunan 
menkul ve gayri menkuller için
de mezkfir köyde hazır bulunan 
3 üncü sulh hukuk hakimine ve 
daha ziyade malftmat almak isti
yenlerin de mezkfir mahkeme ka
lemine müracaat etmeleri lüzu
mu ilan olunur. 

3-5868 

Dr. Basit Orek 
Cebeci merkez has

tahanesi dahili hasta
lıklar mütehassısı 
Hergün hastalarını saat 15 
den sonra Yenişehir Meş
rutiyet caddesi 10/l numa-

1 ralı evinde kabul eder. 
-Tel: 1694 -

Di§ tabibi 
M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartmıanı No: 1 3-5645 

Kiralık Kat 
Altı oda, kiler, hizmetçi oda.. 

sı muşamba döşeli mtiteaddid do
laplı kullanışlı tam nezaretli: 

Demirtepe urunç ır.okak No. 4 
Telefon 2013 3-5821 

H Dr. M. Sezer 
~ 
~ Doğum ve kadın hastalıkları i.~ 

mütehassısı 1 
~ 

Viyana Üniversitesi kadın 1 
~ klinikleri sabık (Hielfartzi) İ 

Adliye sarayı hizasmda Ah· ı~ 
med Şahin apartrmanmda has- fi 
talarını kabule başlamıştır. d 
Tl. 2022 3-5797 rı 

._...,...._~....,,.,....._,...._.,_..A..~4.·M 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune hastahanesi 

cerrahi şefi 
Her gün saat üçten sonra 

1 
evinde hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 • 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

1 Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

VHVJINV :!Aaaııs-e[J SU[fl 1 
}IlN3.!1 'Htı.tl reıurnw 

nınPn.w JldI~I ıreA u:>pd 
:>rep! ıı"Bi!ıt:>u !wnmn 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden 
Cinsi nıikdarr muha. • ..rı.ıen % 7.5 teminatı Münaksa 

Ekmek 
kilo bedeli kuruş lira kuruş tarihi ve saatı 
3300 9,7 5 24 13 8.11.937 10 pazartesi 

K. fasulya 
K. barounya 
K. bezelye 
K. bamya 
Pirinç 
Sarımsak 
Kırmızı mercimek 
Kara mercimek 
Patates 
Nuh ut 
Çay 
Buğday 
K. soğan 
Tarha.na 
Bulgur 
Kırmızı biber 
Kara biber 
Sirke 
Salça 
Soda 
Tuz 

Süt 
Yoğurt 
Tereyağ 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniır 
Kaymak 

1000 
200 
200 
100 

3000 
50 

350 
100 

3000 
1000 

50 
50 

3000 
50 

100 
1() 

10 
50 

200 
100 
800 

1500 
2000 

40 
500 
400 

40 

15 
15 
20 

100 
20 

120 
20 
15 
7,50 

15 
280 

8 
5 

20 
12,50 
30 

120 
15 
25 
10 

7 

15 
20 

150 
50 
60 

200 

148 

122 

50 8.11.937 10.30 ,, 

25 8.11.937 11 n 

Yumurta 
Reçel 

10000 adet 
50 

2 
40 
25 
25 
30 

Ekmek kadayıf 
Tel kadayıf 
Yassı kadaH 

500 adet 
80 

Zeytin 
Zeytin yağ 
Sabun 

Sade yağ 

Kesme şeker 
Toz şeker 

Koyun eti 
Kuzu ,. 
Sığır ,, 
Dana ,, 

80 

500 
400 
700 

1500 

1500 
1500 

5000 
800 

1500 
1500 

25 
65 
40 

100 

32 
28 

45 
40 
35 
40 

1 

1 

88 

112 

67 

277 

49 8.11.937 14 
" 

50 8.11.937 14.30 ,, 

50 8.11.937 15 ,, 

12 8.11.937 15.30 ,, 

Koyun kara ciğeri 1000 adet 20 
Koyun beyni 1000 ,, 15 
Koyun işkembesi 300 ,, 7,50 43 69 8.11.937 16 

" Sığır i~kembesi 1000 ,, 20 
Paça 1000 ,, 1 

1 - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı için cins mik dan, muhammen bedeliyle, ilk teminatları ihale gün 
ve saatları yukarıda yazılı erzak parti parti açık eksiltme usuliyle münakasaya konulmuştur. .. 

2 - Bu işe aid şartnameleri almak isti yenlerin em niyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna aıu
racaa.tları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbu 7 veya banka mektubunu 2490 sayılı kanunun 2 inci 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte tay in edilen gün ve saatta komisyona gelmeleri. 

(3959) 3-5865 

Ankar asliye birinci hukuk 
mahkemesinden ı 

Müddei: Ankaranın Helvai 
mahallesinden olup Lodum kar
yesinde ınüsafireten mukim çi
çekçi oğullarından Ali oğlu Hacı 
Ahmet tarafından babası Anka· 
ranın Helvai mahallesinden ve 
Çiçekli oğullarından Süleyman 
oğlu Ali ağanın hakkında ikame 
eylediği gaiplik davasının icra 
kılman tahkikatmda Ali Ağanın 
340 senesinde efradı aile6ini terk 
ile bi.r daha avdet etmediği gibi 
hayat ve mematından da şimdiye 
kadar haber alınamadığını iddia 
etmekte olduğundan Ali Ağanın 
tarih il!ndan bir sene nihayetine 
kadar hayat ve meuıatından ve 
bulunduğu ınahalden maIUmatları 
olanların Ankara asliye birinci 
hukuk mahkemesine haber ver
meleri için kanuni medeninin 32 
inci maddesine tevfikan keyfiyet 
ilan olunur. 3-5870 

Ankara 4. üncü icra memurlu
ğundan: 

Müstenidi icrası ilam olan 
masraf hariç 18 liranın tahsili i
çin dairemize aid 37 /1887 No.lu 
takibi a?Il ömere. ~rçlu Naci
yenin yapılan teblıgata rağmen 
adresi bulunamamış ve hukuku u
sul muhakemleri kanununa tev
fikan ilanen tebliğat icrasına ka 
rar verilmiş olduğundan işbu ila
nın neşiır tarihiııden 15 gün zar
fında dairemize müracaat etme
sinin aksi takdirde icra emrini 
tebliğ edilmiş ad edileceği ilan 
olunur. 3-5869 

YENi 
BU GECE 

M. Galib Çankaya 
Paris terziler akademisinden mezun 

olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle 
işe başlamıştır 

Balık pazarında Terzi Telefon: 1096 

ANKARA PALAS 
PAVYON AÇJLJYOR 

CUMARTESi 23 BiRiNCi TEŞRiN 

BÜYÜK DİNER DANSANT 
P ARISTEN GELEN ŞÖHRETLi ARTiSTLERİN 

YENl VE MUAZZAM NUMARALARILA 

Masaları evvelden tutmazsanız yer bulamazsmız 

ı:ı i11ll!Ill1!llmllmımır.nıınnı::ı:t.ııın:ı.ı:mıııınım:ımı:ıımıııııımıı11111111!111tıı:ıımııaıtnımnııııuı•ı!u91w1 

Doktor A. Ihsan Aksan 
Nürnune hastanesi dahili hastalıklar mütehasnn. 

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

TeZelon: 1216 3-5828 
:uliıımıımı:ııııını.ımınmmuıı:mmııım:11mıınııwmı:ı:ıı11ı1.ımıımım:ııııımıımıınııı11111mmınııılllllllıW&1lllllm•" 

SiNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

'Meşhur MAVİ TUNA musikisi ve 
dünyanın en meş.hur valscilerinin işti

rakiyle muhteşem ve göz kamaştırıcı 
dekorlar içinde oynanan 

Fernand Gravey _ Edvig Feuillere 

tarafından temsil edilen senein en 

güzel fransızca komedisi 

ŞAMPANYA V ALSt 
Oynıyanlar: 

Fred Mac Murray - Gladys Swarthort 

Ayrıca ~ Foks dünya haberleri 
Numaralı yerler g-Qndüz saat 2 den iti., 
baren satılır. 

Beynelmilel Yankesici 
Ayrıca - D. Haberleri 

Halk Matinesi 12.15 de : 

KORSAN KIZ 

' 


