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Yunan ve Yugoslav 
kurmay hevetleri bugün 
şehrimize gelivor ar 
Romen heyeti de bugün 

istanbuldan hareket edecek 
Solda: Ekselans Samii Ankara garında. - Sağda: Başbakan Vekili B. Celal Bayar ile beraber İstanbul, 24 (Telefonla) -Yugoslavya ordusu genel kurmay başka

nı General Nediç beraberinde ikinci başkan ve harekat şubesi müdürü 
generaller ile genel kurmaydan iki albay ve iki yüzbaşı ve kendisini 
Edirnede karşılıyan mihmandarları kurmay albay Mümtaz ve kurmay 
yüzbaşı İhsan olduğu halde bu sabah. 10.22 de Sirkeci istasyonuna gel-

lran dış işler bakanı Ekselans 
Samii dün şehrimize geldi mişlerdir. -

Dr. Rüştü Aras muhterem misafir şerefine 
hariciye köşkünde bir ziyafet verdi 

İstasyon yugoslav ve türk bay
raklariyle süslenmişti. Yugoslav 
heyeti İst~nbul vali ve belediye 
reisi Üstündağ, İstanbul komutan 
vekili General Osman Tufan, mer
kez kumandam general İhsan Il
gaz, Yugoslavya jeneral konsolos 
ve konsoloshane erkanı tarafın~ 
dan karşılanmıştır. İran Dış işler hakanı Ekselans Samii, beraberlerinde lranın An

kara Büyük elçisi, Tahran büyük e içimiz, lranın 8ükreş elçisi ve ma
iyetleri ve mihmandarları olduğu halde eksprese bağlanan hususi va
gonla dün sabah Ankaraya gelmiştir. 

Muhterem misafirimiz, lran ve türk bayrakları ile donatılmış olan 
istasyonda, Dış işler bakanı Dr. Rüştü Ara.s, Dış işler hakanlığı siyasi 
müsteşarı 8. Numan Menemencioğlu, Ankara valisi ve belediye reisi 8. 
Tandoğan, Garnizon kumandam general Gökçe, Protokol şefi 8. F. Ke
~eci, Ankara merkez kumandanı Albay Demir, Emniyet Direktörü B. 
Sadri Aka, ve Afgan büyük elçisi ile İran ve Afgan elçilikleri ileri ge
lenleri taraf mdan karşılanmıştır. 

Askeri bir kıta selam resmını 
yapmış, mızıka İran ve istiklal 
marşlannı çalmıştır. 

istasyonun iç ve dışını doldu
ran kalabalık bir halk kütlesi muh
terem misafirimizi alkışlamışbr. 

Ziyaretler 
Ekselans Samii refakatinde İran 

Büyük Elçisi olduğu halde saat 11 de 
Cumhur Riyaseti köşküne giderek hu
susi defteri imza ve öğleden önce Dış
İşler Bakanı Tevfik Rüştü Arası. Baş
bakan vekili Celal Bayarı ve B. M. 
Meclisi Reisi Abdülhalık Rendayı zi
yaret etmişlerdir. Bu ziyaretler iade 
edilmiştir. 

Ekselans Samii ve maiyeti öğle ye
meğini Ankarapalasta hususi surette 
yemişlerdir. 

Dış işler bakanımızın ziyafeti 
Dış İşler Bakam Tevfik Rüştü A

ras dün akşam saat 20.30 da Haridye 
köşkünde muhterem misafirimizin 
'erefine bir ziyafet vermiş ve saat 
~2.30 da bu ziyaroti bir suvare takib 
eylemiştir. 

Dr. Arasın nutku 
Dış İşler Bakanı Dr. Tevfik Rüştü 

Aras dün ziyafette aşağıdaki nutku 
söylemiştir: 

"- Bay Hariciye Nazırı ve Aziz 
dostum, 

Ekselansınıza, gerek cumhuriyet hü
kümeti gerek kentli namıma en derin 
bir sevinçle, "Türkiytye hoş geldiniz,, 
derim. 

Büyük komşu ve dest memleketin 
hariciye nazırını muvaı:.aletinden beri 
ihata eden sıcak dvst1uk havası, türk 
milletini asil İran milletine bağlıyan 

kardeşçe muhabbetin içten gelen sami
mt bir tezahürüdür. 

iki milletin siyasi olgunluğu 
Bu muhabbet, tarihin verdiği ders

lerde menfaatlerinin e..urettiği mukare
netleri lehindeki unsudarı temyiz et
mesini bilen iki komşu milletin siyasf 
olgunluğunun bir nevi parlak delilidir. 

Ancak, bu mesud tekamülü bu baki· 
katin keşfini, bunca zaman Türkiye ile 
lram meşum sikleti 1 1tmd<ı ezmiş olan 
ağır mirastan bizleri kurtararak tdl: ;lı 

edilecek yolu gös teren iki büyük şef<.> 

meydun de ğil miyiz? 

~ahinşah -Atatürk mülakatını anış 
Bugün Türk - İran dostluğunu, ma

jeste Şahinşahın Türkiyeye yaptığı zi
( S on11 .5. inci sayfada ) 

Hergün 12 sayfa 
h~ftada bir İ ' Ô.Ve 

Yeni Ulus sade Ankara'nın de
ğil, bütün memleketin fikir ve 
havadis gazetesi olacaktır. Yeni 
Ulus için fazla bir şey söylemi
yoruz. 29 ilkteşrinde çıkacak 
fevkalade nüshasını gördükten 
sonra yeni Ulus'un nasıl çıkaca
ğı hakkında siz kendiniz en iyi 
kanaati elde edeceksiniz. 

Yakup Kadri 
En son eıerini Ulus' a vermiş tir. 
Bu roman edebiyat alemimizde 
mühim bir hadise olarak karşı
lanacaktır. 

Yakub Kadri'nin en güzel eseridir 

Diğer romanlarımız: 

Plevnede bir 
lngilız zabiti 

PJevne müdafaasını anlatan bu eser 
herkes tarafından merakla okuna

. cakbr. Bu eser Nureddin Artam'm 
· · kalemiyle ingilizce aslından türkçe-

ye çevrilmiştir .. 

·navat .. sen ne 
güzelsin! 

Daha ilk satırlarından itibaren 
her· okuyanı merakla kavrıya
cak olan büyük bir halk romanı! 

aJltJiJ:!lllJil~1&LJTSJ!&JTa'.l 

Atatürk 
B. Sami iyi 
kabul etti 

Reisicumhur Atatürk dün 
İran Dış işler bakanı Ekselans 
Samii'yi kabul ederek kendisi 
ile uzun müddet görüşmüştür. 
Bu mülakatta dış işler bakanı 
Dr. Rüştü Aras da hazır bu
lunmuştur. 

Ribentrop 
Londraya 

hareket etti 
Roma. 24 (A.A.) - Fon Ribben-.,, . . 

trop'un "hususı zıyaretı sona ermiş ve 
kendisi tayyare ile Berline dönmüştür. 
Mumaileyhin hareketine sebeb ol~ak, 
salı günü Londra karışmazlık komite
sinin toplantısında bulunması lüzumu 
ileri sürülmektedir. 

B. Fon Ribbentrop dün, yüksek fa
şist şahsiyetleri ile temaslarda bulun
mu§tur. Bu temasların mevzuunun, İ
talya ve Almanyanrn Londra komite
sinde alacakları tavır olduğu teeyyüd 
etmektedir. 

(Sonu J. üncü sayıfada) 

Mızıka yugoslav ve istikHH marşla
rını çalmış, askeri kıt.a ihtiram resmini 
yapmıştır. 

General Nediç ve maiyeti doğruca 

Perapalas'a inmişlerdir. 
(Sonu J. üncü sayı/ada) 

8. Metaksas 

A~~<!~a~m~ uya. / 
halinden dönmekte olan baıbakan ve 
dıt işler bakanı Bay Metakaas A • 
verof kruvazörü ile saat 16 da Falere 
muvasalat ebniş ve hükümet azası ve 
resmi makam sahibleri tarafından karşı
lanmı§br. Kalabalık bir halk kütlesi bq
bakam hararetle karşılamış ve kendisini 
otomobile kadar el üzerinde taşmuştır. 

Faler - Atina otomobil yolunun bü
tün boyunca, halk B. Metakaası tiddet
le alkışlamışbr. Atinada da Başbakana 
parlak bir kabul töreni yapılmııtır. 

Kıral Corç'un seyahati 
Atina, 24 (A.A.) - Atina ajansı bil· 

diriyor: Kıral ikinci Corc; 29 ilktqrinde 
batı Awupa'sına hareket edecektir. 

Gazetelere göre, seyahat resmi olma
makla beraber, Majestenin ziyaret ede
ceği devlet reideri ve bu memleketle
ri idare edenlerle temasta bulunması için 
fırsat çıkması da imkansız değildir. 

Gene bu gazetelere göre, kıral "Hel· 
)as" ismindeki yunan vapuru ile Brendi-

/ 
ziye gidecek ve Roma, Paris, Londrayı 

J 

ziyaretten sonra ikinci teşrin sonlannda 
Atİnaya dönecektir. 

Dünkü spor hareketleri 

Dün Ankarada ıonbahar al yarşlarının dördüncüsü yapılmıştır. 
Harbiye ile Ankara gücü arasındakilutbol maçını Ankara gücü. kazan
mıştır. 

lstanbulda da lstanbul muhtelitiyle sekizler muhteliti arasında bir 
futbol maçı yapılmıştır. Resmimiz dün at koşularını merakla seyreden 
halkı gösteriyor. Soor haberlerimiz altıncı sayfadadır. 

FİLİSTİN'DE 

Tahrikler 
devam ediyor 

Kudüs, 24 (A. A.) - Tethişçilerin 
tahrikleri devam etmektedir. Müfritle-
rin ruh haleti münferit suikastler şek

linde tezahür etmektedir. 
Evelki gece Goza civarında şimen

difer hattı üzerinde üç bomba bulun· 
muştur. 

Tel-aviv mezbahasında bir kaç el si
lah sesi işitilmiştir. Hüküınet tethişçi
lerle mücadele etmektedir. 

Nablus'da altmış kadar ev yağma 
edilmiştir. Şerianın köylerinden birin
de yedi ev dinamitle berhava edilmiştir. 
Yerliler 90 kişilik bir polis kuvvetinin 
masrafını vermeğe mahkum edilmişler· 
dir. 

Şimdi Filistinde hemen bütün seya
hatler yalnız gündüzleri yapılmakta

dır. Geceleri demiryolu seyriseferleri 
tatil edilmiştir. Başlıca mühim yollar 
güneş battıktan sonra, devriye otomo
billeri müstesna olmak üzere bomboş
tur. 

İngiliz resmi memurları ve yahudi 
liderleri ile birlikte beş bin kişi. kur
şunla yaralanarak öleıı Filistin 1ahu
di maarif müfettişi yerlilerin cenaze 
merasiminde hazır bulunmuştur. 

Şanghay'da 
taarruz 

Japonlar Şanghay'da şiddetli bir ta• 
arruza geçmişlerdir. Hangi tarafın bi.
kim olduğu henüz maliim değildir. Bir 
japon tayyaresi bir İngiliz müfrezesine 
bomba atmıştır. Tafsilat 5 inci sayıfa
mızdadı:r. 

Fıkra: 

Kırık kanadlar 
Cumhuriyet bayramı için kanad ta

limi yapmağa çıkan be§ yavru, hava 
kurbanlarımız a:asına karıştılar. Acrla
:rr gönlümüzün içindedir: 29 birinci teş
rinde her kanad sesi, bize onları hatır~ 
!atacaktır. 

Türk havacılığının fetih de!'tanı ;. 
çinrie, yeni zamanların büyük şairi, oa 
!arın ismine ebedi mısralar ayıracaktır. 
Bugün beş yavrunun arkadaşlarına, fe
tih eserini daha büyük hizla tamamla
mak düşüyıor • 

K a h r a m a n c a h a y a t • türk 
ananesi olmakta devam edecektir. Şan
lı vazifeler, ölümle göffüs göğüse, ve 
nihayet onu yenerek, başarılabilir. Bil 
tün asrın hükmüne ve iradesine rağmen 
hür olduksa, şeref ve gurur ile yaşıyor 
sak, ırkımızın bu fazileti yüzünden 
dir. Beş yeni kurbana karşı hakiki say
grmızr, kanadlarrmızı birkaç misli ar
trrarak göstermiş oluruz. Onların arka
daşları, gönlümüz ün rstrrabmı kanad 
seslerinizle avutunuz 1 - Fatay 
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Büyük ve tarihi bir eser 

Plevne harbında bu 1unan üç lngiliz 
zabitinden biri anlatıyor 

Büyük harbta İngiliz orduları baş 
kumandanlığı etıniş olan mareşal 

Frenç, "Pilevne müdafaası" .i.sm.ini ta
fıyan ve yÜz başı F. W. von Herbert 
tarafmdan yazılan güzel esere 1911 
de yazdığı bir mukaddimede diyor 

ki: 
"Cenubi Afrika harbının son se

nesinde Kap sömürgeainde askeri ha
rekatı idare ederken bir gün 1902 se
n si şubatmm ikinci günü Bethulie 
nehrinin köprü başında yapılan gizli 
tahkimat şiddetle takdirimi celbetmiş
ti. Yapılacak daha acele bir itim ol
duğu için yaverimi orada bırakmış 
ve ben atımı aürerek i,ime gitmiştim. 
Dönü.§ümde gelip orayı teftiş ederken 
buranın zabiti de gelip kendisini ba
na tanıttı. Bu tahkimatı beğendiği
mi söylerken lakırdı, tekrar tekrar o-
"'kuduğum 4'Pilevne müdafaası" i:sim
li esere intikal etti. Bu eser mülazim 
Herbert isminde biriM. tarafından ya
zılmıştı; fakat ben bu adamı hiç gör
memiştim. Kendisiyle konU§luğwn za
bit kendisini bu defa şöylece takdim 

etti: 

- Yon Herbert benim; bahsettiği
niz kitabı da ben yazdım. 

''Pilevne müdafaası'' nı bana ilk 
defa rahmetli dostum. Daily Chronicle 
harb muhabiri Charles Williams ver
mişti. Yedi seferde bulunmuş olan bu 
adam, doğrudan doğruya as.ker ohnı
yan kimselerin ara5mda harb usulün
den, askerlik tenkidlerinden en iyi 
anlayanlardandı. Bu kitabı verdiği 

saman dikkatlice okıunamı tavsiye 
etmişti. Ben de onun bt. tavsiyesini ye
rine getirmittim. 

Bu kitab, tahanüJ kudreti olan 
bir dimağda yapıhmf bir harbı tu

m ettirmek maluadiyle gayet canlı 
ve gayet heaabb yazılm.ıftu'. Bir ma
cera ve bir hikaye olarak gayet cazib 
yazıldığı gibi bir tarih olarak çok 
mevauktur ve hakikate uygundur. 

.... Bu kitabda hücumun ve müda
faanın bütün güçlükleri görülmekte-

dir. Vaziyet bundan otuz dört sene e
vel geçen bir harbte böyle olursa, bu
gün için ne kadar daha çetin olacak
br; yeni zabit naınzedJeri bunu mu
kayese ve takdir etsinler. 

Her ne kadar bu kitabdan alınacak 
maddi derslere, böylece, kuaca temas 
ebn.iş bulunuyorsam da, alınacak ma
nevi dersler daha yiiksek ve daha mü
hlmdir. 

Pilevneyi müdafaa etmiş olan bü
yük asker, mağlubiyet denilen keli
meyi tanıınaktan, daima, imtina et
m.ittir. İtler en kötü ~ilde cereyan 
ettiği vakitlerde onun yiizünde süku
net ve itimad havası görülmüştür. Bu 
itimad, pek ata, gerçekleşebileceği 
halde hain bir kıskançlık onu orada 
her yerden ayrı ve kendi yağı ile 
kavrulmak mecburiyetinde bıraknuş
tır. 

Bütün bunlara rağmen teslim ol
mak, rical etmek asla Osman paşanm 
zihnine girmemiş, onun bu toprak ü
zerindeki metin dunışu ancak kendi 
idare ettiği çıkış hareketi sırasında 
yaralanıp ruslann eline düşmesi üze
rine sarsılabilmiştİr, 

Eğer bu türk generalinin öteki ku~ 
mandanlar arasında, yedi defa hücu
ma kalkmlş olan Skobelef gibi usta 
bir kumandana da karşı koymU§ ol
duğunu hatırlayacak olur&ak o zaman 
kendisinin ve ukerlerinin değerini 

daha iyi takdir edebiliriz. 

Bütün bu hakikatler göz önünde 
bulundurulacak olursa, muharriri de 
müdafiler ara.unda buJunmU§ olan bu 
kitab, ister bir maceranın hikayesi gi
bi okunsun, ister harb sanatı ile uğra
şanlar, banu kendilerini ilgilendiren 
bir mevzu gibi incelesinler, askeri e
debiyatmıız için çok değerli bir eser
dir. 

Bu kitabı İngiliz ordusunda bulu
nan her rütbeden zabite bütün kal
bimle tavsiye ederim. 

22 ağu•tos, 1911 

J. D. P. French 

29 ilkteşrinden itibaren yeni rotatif makinesinde 
yeni şekliy le çıkacak 

ULUS 
bu harikulade tarihi ve meraklı eseri tefrika 

etıneğe başlayacaktır 

Boluda açılacak orman 
orta mektebi 

İkinci orman orta mektebi Boluda 
açxlacaktır. Geçen hafta Boluya gelen 
Ziraat Vekaleti Miisteşan B. Naki, or
man umum müdürü B. Fahri ve Vekfilet 
teftiş heyeti reisi B. Bekir; vilayetçe 
orta orman mektebine tahsis edilen es
ki sanatlar mektebini tetkik etmişler

dir. Mektepte ufak bazı tadiller yapıla
caktır. Tedris levazımı alınmak üzere 

mektep müdürü İstanbula gönderilmiş
tir. 

Bolu orta orman mektebine elli ya

tılı talebe almacaktır. Buna ait imti

hanlar evelce yapıldığmdan seçilen ta

lebe yaknda gelecektir. Mektebe nehari 

olarak da bir miktar tal~be devam ede

cektir. 

Aydın b~lediyesinin 
geliri 

Aydın, (Hususi) - Aydın beledi

feSinin 936 malt yılmda, tanzifat vergi

sinden geliri 6960 lira, tanzifat işlerine 

harcadığı para ise 10963 liradır, Ten

\'irat vergi.si geliri de 5611 lira masrafı 

!se 9802 liradır. Belediye bu işler için 

geçen yıl gelirinden (8194) lira fazla 

para ödemiş ve bunu başka gelirinden 

te ·fi etmiştir. . 

Sporcular arasında 
Bazı fikir adamlarına göre spor. 

· veba gibi, ancak kendisinden kaçm.ı
lacak bir hastalıktır. Bundan dolayı, 
mütefekkir geçinenler, sporla uğra
şanlara, bula§ık hastalıklara tutul
muşlara bakarcasına uzaktan - ve fi
kirle beden arasında doldurulmasz 
imkanszz bir uçurum vehmettikleri 
için de - yüksekten bakarlar. Bir e
dibin bir spor gazetesini, tik.sinerek 
parmaklarının ucu ile masasindan 
yere attığını hatırlarım. 

Halbuki Spôr, zamanrmızda, tu
lumbacılık değildir. Ve çağımız 

sporcusu zekası, bedeni ve ahlakı a
rasznda muvazene temin etmiş olan 
adamdır. 

Fikir adamları arasında zaman za
man ve türlü vesilelerle alevlenen 
münak~arrn nerelere kadar gitti
ğini görüyoruz. Denilebilir ki kalem 
sahibleri, bir daha yüzyüze baka~
yacak derecede biribiriDi incitme
mek için, hiç bir tenkide cevab ver
memelidir. 

Tesadüf, son günlerde beni, spor
cuların iki toplantısında bulundur
du. Müzakere ve münakaşanın ne 
kadar centilmence cereyan edebile
ceğini görmek istiyenler bu toplan
tılarrn benim gibi dinleyicisi olma-

ULUS 

Aydın' da 

Büyük bir 
bataklık 

kurutulttyor 
Aydın, (Hususi) - Aydırun içinden 

geçmekte olan Tabakhan çay~ daha şe
hirden çıkmadan mecrasını kaybedip 
Aydının önünde büyük bir bataklık yap
maktadır. Bu bataklık, binlerce dönüm
lük pamuk tarlasını istifade edilmez 
bir hale soktuğu gibi, eski devirlerde de 
Aydın halkının sxtmadan kırılmasına 

yol açardı. Sıtma mücadelesi sayesinde 
hastalığın önüne geniş ölçüde geçmek 
kabil olmuş, bataklığın kurutulması i
çin de büyük bir kanal açılması karar
laştırılarak projesi yapılmxş ve ilk kaz
ma cumhuriyetin onuncu yıldönümün
de vurulmuştu. 

O zamandan beri mükellef amelele
rin çalışmalarile başarılınağa uğraşılan 
bu kanalm inşaatı Nafıa vekfiletince ele 
alınmış ve proje yeniden yaptırılarak 

iş eksiltmeye çıkarılmıştır. Kanalın 48 
bin liraya çıkacağı tahmin edilmekte
dir. İhale 3 sonteşrinde Ankarada yapı

lacaktır. 

İnşaatın rasyonel bir şekilde başla
masr, kanalın az bir zaman içinde ta
mamlanmasına ve dolayısiyle geniş bir 
toprak parçasının çiftçiler tarafından 
kazamlmasma imkan verecektir. Ayrı
ca bu sayede srtma hastalığmm tama
men önünü almak da kabil olacaktır. 

Şo•e tamiratı 
Mükellef am~leler Aydm - Çine, 

Yeni pazar - Bozdoğan, Söke - Ortak
lar, Nazilli - Ortaklar şoselerinde çalış
tırılmakta ve bu şoseler de esaslı tami
rat yapılmaktadır. 

Yeni okullar 
Aydın merkez Dalama kamun mer

keziyle Sökenin Serçin köyünde köylü
lerimiz tarafından Kültür bakanlığınca 
kabul edilen esaslara uygun birer okul 
binası yaptırmaktadırlar • 

Köylerde gösterilecek 
öğretici filmler 

Vilayetler, sinema sahibleriyle an
laşarak köylünün zirai, iktısadi, içtimai 
ve ahlaki sahalarda bilgilerini arttıra
cak filmler intihab edecek ve getirte
ceklerdir. Bu filmler köylere; sıra ile 
gezici sinema rnakinaları gönderilmek 
suretiyle gösterilecektir. 

Bakanlık, bu yıl, bir tecrübe mahi
yetinde olmak üzere Trakya vilayetleri 
ile Kocaeli, Manisa, Zonguldak, Muğ

la, İçel, Kars, Kayseri ve Kastaınonu vi
layetlerinde gezici sinema sahipleriyle 
anlaşmalar yapılmasını tesbit etmiştir. 

1ı idiler. Bu kongrelerde idare he
yetleri seçimi ruznamelerin başlıca 
maddesi idi. ldare bakımından aza 
arasında derin görüş farkları vardı. 
Çıkan idare heyetleri azasının yeni 
idare heyetleri seçimini kolaylaştır
mak maksadiyle el'erinden geleni 
yaptıklarına ve görüş farklarıru or
tadan kaldırmak için de azanın ge
niş bir tesamühle hareket ettiklerine 
şahid olduk. lstizahlar arkadaşça, 

cevablar efendice idi. 
Tekrar edebilirim: zekası, bede

ni ve ahlakı arasında muvazene te
min edebilmiş olan adam tam spor
cudur. - N. B. 

Çe1me sulan 

Terkos gölü temizlenip lstanbula 
getirilmeden önce şehir çeşmelerine a
kan suların en bolu olan Kırkçqme, 
bala cami ıadırvanlarma akıyormu§. 
Halbuki ı;ıhat vekileti mikroblu olan 
bu suyun hamamlara verilmemesini 
istemişti ve bundan dolayı da lstanbul 
hamaıncılariyle belediye arasmda bir 
anla~mazlık çıkmıştı. 

Kırkçe§me suyu hamacıların malı 
olabilir: Fakat şehrin wnmna mahsus 
temiz suyu dururken her hangi mik
roblu bir suyun halkın bilmeden kul
lanmasına da sıhat vekaleti, pek ye
rinde olarak, mani olur. 
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Cumhuriyet bayrammda 

Halk kürsüleri 
nasıl çahşacak? 

Cumhuriyet bayramında Partimizin dayandığı Cumhuriyet ve inkı
lab prensiplerinin yayılmasmı temin için Cumhuriyet Halk Partisi ör· 
gütü olan vilayet, kaza ve nahiye merkezlerinde halk kürsüleri açıla· 
caktır. 

izciler 
geldiler 

Cumhuriyet bayramı münasebetiyle 
29 ilkteşrinde yapılacak büyük geçid 
resmine iştirak edecek olan izcilerimiz 
dün şehrimize gelmişlerdir. 

Ankaralı izciler misafirlerini istas
yonda karşılamışlardır. Bu münasebetle 
izcilerimiz garda güzel bir tören yapa
rak biribirJerini selamlamışlardır. Bun
dan sonra, tertib edilen alay, İstasyon -
Kamutay - Ulus meydanı - Samanpaza
rmdan geçerek kamp olarak hazrrlanan 
Erkek lisesi binasına gitmiştir. 

İzcilerimiz bu sabah sahaya giderek 
ilk geçid resmi provalarını ve prog
ramlarına göre diğer ziyaretlerini ya

pacaklardır. 

Cumhuriyet bayramında 
İzmirde açılacak yeni 

müesseseler 
İzmir, 23 (Hususi muhabirimizden) 

- Cumhuriyet bayramında İzmir vila
yetinde birçok yeni müesseseler açıla
caktır. Bunlar arasmda eski amerikan 
kollejinde açılacak olan Yeniköy mual
lim mektebi Karşıyakanm spor sahası, 
Bergama ceza evleri, Ödemişin Yeni E
miroğlu mektebi, Partinin yeni bir dis

panseri vardır. 
Atatürkün validelerinin Ka~ıyaka

daki meazrlarmm etrafına kurulacak 
yeni parkın, Urlada yeni bir mektebin 
temelleri atılacaktır. 

l:zmir belediye reisi 
İzmir, 23 (Hususi muhabirimizden) 

Awupada bir tetkik seyahatine çı

kan İzmir belediye reisi Dr. Behçet Uz 

şimdi HolJandada bulunmaktadır. Ora

dan Londraya geçecek, Faris - Berlin 

yolundan ay sonunda 1zmire dönecek

tir. 

Adı değiştirilen bir nahiye 
Geyve kazasına bağlı Akhisar nahi

yesi adı Pamukova olarak değiştiril
miştir. 

Temiz ve kirli $Ular olduğu gı'"bi 

zamanımızda kirli suları t~zleme
nin de çareleri vardır. 

Vah zavallı sinema artisti! 

Bizim gazetelerde sık sık garibele
re tesadüf ederiz: Holivud'da çalışan 

fransız sinema artisti Simone Simon'
un koca bir resmini koyduktan sonra 
bir de uzan ya.zı yazarak bu artistin, 
stüdyoda çalı§ırken bayıldığını: ve na
sıl bayıldığını anlabnak gibi .... 

Simone Simon bayılmı§tır: Vah za. 
valh Simone Simon ! 

Rollerine inanalar 

Hindistanda, Bombayda, bir tiyatro
da oynamakta olan bir artist rolünü öy
le benimsemq • ve denildiği gibi - tem· 
sil ettiği kahramanın derisine öyle kuv
vetle girmiştir ki kendini ha.kiki bir kah
raman ve karıısmdaki artisti de hakiki 
bir hain farzederek kılıcını çekip üzeri
ne yürümiıştür. Tehlikede olduğunu te

zen - hain rolündeki - arti.at kendini or
kestra tarafına atnuş. bizim kahraman 
da onun petini bırakmamqtır. Rolüne 
inanan artist, tam 4 ki§iyi yaraladıktan 
sonra, polislerin arasında hakikati anla-
mıftır. • 

Bir çok insanlar da bu artist gibi de
ğil midirler? 

Bayram günlrinde ulusal duy
gulamnızm inan verici sesler ha
linde bütün yurtta akisler yapma
sına hizmet için halle kürsüleri 
devrime içten bağlı bütün vatan
dqlara aşağıda yazdı şartlar için
de açık buJundunılacaktır. 

Parti örgütü bulunan vilayet, kaza 
ve nahiye merkezlerinde halkın en çok 
toplanabileceği yerlerdP bir halk kür
süsü kurulacaktır. Çok nüfuslu yerler
de semt ve meydanlara göre bu kürsü
ler artırılabilecektir. 

Halk ki,irsüleri bayram günleri gü
neş batıncaya kadar açık bulundurula
caktır. Kürsülerde söz saatleri her ye
rin gereğine göre Parti yönkurulları 
tarafından tesbit olunacak ve vaktinde 
ilan edilecektir. 

Kadın ve erkek on sekiz yaşından 

yukarı her vatandaş halk: kürsülerinde 
söz söyliyebilecektir. 

Verilecek söylevlerde inkxlabxn, 
cumhuriyetin ve istiklalin değeri, üs
tünlüğü ve önemi genel fikirlerle, mi
sallerle anlatılacaktır. 

Bu kürsüleri, mahalli parti kurul
ları tarafından seçilecek üç kişilik bir 
komite idare edecektir. 

Halk kiirAtülerinde söz söylemek i
çin bayramdan önce veyahud bayram 
esnasında kürsü başında söz istemek 
veya almak mümkündür. 

Bayramdan önce söz almak içiın o 
yerin Parti binasında parti haşkanma 
veya bu maksad için memur edeceği 

kurula başvurulacaktıır. 
Kürsüler başında söz almak için de 

kürsünün başında Partinin memur ede
ceği üç kişilik komiteye baş vurulacak
tır. 

Aydında 
Aydın, (Hususi) - Cumhuriyet bay

ramınm vilayetimizde, geçen yıllara 

göre çok daha parlak bir şekilde kut
lanması için gerek merkezde gerek mül
hakatta kurulan komiteler faaliyetleri
ne devam etmektedirler. Bu husustaki 
program tesbit olunmuş ve alakalılara 
bildirilmiştir. 

Çankırula 
Çankırı, 23 (A.A.) - Cumhuriyet 

bayramının üçüncü günü öğleden sonra 
eğlenceler arasında pehlivan güreşleri 
yapılacaktır. Başa altmış, ortaya, kxrk, 
ayağa yirmi beş lira hediye verilecektir. 
Seyircilerden para almnuyac*rtır. 

lzmirde 
İzmir, (Hususi) - Cumhuriyet bay

ramı hazırlıklarına şehrimizde ehemi
yetle devam edilmektedir. Bayram mü
nasebetile şehrimizde temel atma, a

çılma törenleri yapılacaktır. 
Cumhuriyet bayramını kutlama prog

ramı çok zengindir. Halka şenlikleri bay 
ramın devamı müddetince gcee •.-e gün
düz olmak üzere müstesna dakikalar 
yaşatacaktır. Gece fener alayhm tertip 
edilecek ve sabahlara kadar eğlenile

cektir. 
Şehrin tenviratı artırılacak, bütün 

resm1 ve hususi ftlüesseselerlc devlet 
müesseseleri ve bankalar aytılınlatıla

caktır. 

H A V A 1 

Eskişehirde ısı 1 dereceye 
dü§tü 

Dün şehrimizde hava ksmen bulutlu 
geçmiş, ısı gece 5, gündüz 21 derece ola
rak kaydedilmiştir. Dün ywdun şark 
ve cenubu şarki mıntaka.larilıe orta Ana· 
dolunun şark kısmı kapalı ve mevzii ya· 
ğışlı diğer mıntakaları kumm bulutlu 
geçmiştir. Dünkü yağışlarıa karomet• 
reye bıraktıkları su miktarı klfilıiyede 
37, Elazizde 29, Malatyada "11, Sivasta 
18, Siirtte 15, Erzincan ve Ulukışlada 
13, Trabzon, Erzurum. DiyariMkir ve 
Kays ride 1 - 4 kiloırmı araamdadır.ı 
En düşük ısı Eskişehirie O, en yüksett 
ısı da Antalyada H derece olarak kay• 
dedilmi ştir . 
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İspanyada askeri vaziyet 

G önüllülerin geri çekilmeleri mese
lesi etrafındaki müzakere Londra 

karı§mazbk komsiyonunda uzayıp gi
derken, Franko, Dijon §ehrini İ§gal ede
rek bir ukeri zafer daha kazanmı§tır. 

Bu zaferin ehemiyeti, Asturya mmtaka-
11nda, yani şimal cephesindeki a&ken 
harekata nihayet vermesindedir. Bu su
retle Franko, bu cephedeki kıtalan eaaa 
cepheye yani Madrid önlerine naklet.
ınek fırsatını elde ebniş bulunuyor. 

1936 temmuzunda lapanya'da isyan 
hareketi başladığı gündenberi, Franko 
jniaiyatifi elden bırakmaımıtır. Asiler, 
ıüpheaiz bir darbe ile hükümeti devir -
meğe çalışmışlardı. Buna muvaffak ol
mayınca uzun bir mücadele ba§ladı ki, 
inisiyatif daima asilerin tarafında kaldı. 
Nihayet Franko geçen senenin sonba
harında Madrid'i alarak askeri hareka
b nihayetlendirmek için büyük bir taar• 
ruza geçti. Bu taarruz, Franko'nun kı
talannı, Madrid kapılanna kııdN' getir
di. Fakat bugün artık bütün askerlerin 
bata olduğunda ittifak ettikleri bir tabi
ye yüzünden, Franko hedefine varamadı. 
Madrid hükümetçilerin ellerinde kaldı. 

Bundan sonra kış geldi. Havalar bo
:ıuldu. Hükümetçilerin taarruza hazır
lanmakta oldukları söyleniyordu. Şubat 
içinde hükümet kıtalarının taarruza geç
meleri beklenirken, Franko inisiyatifi 
elden kaçırmayarak Malaga cephesinde 
tararruza geçti ve kısa bir çarpışmadan 
sonra bu şehri işgal etti. Malaga'nm iş
gali, gerek siyasi ve gerek askeri ba -
kımdan Burgos hükümetinin vaziyetini 
kuvvetlendirdi. Bu şehrin işgaliyle ne
ticelenen askeri hareketlerde ltalya do
nanmasının ve ltalya askerlerinin Fran
ko kuvvetlerine eherniyetli yardımı ol • 

muştu. 

Malaga'dan sonra Franko, Asturya'· 
ya yani şimal cephesine ehemiyet ver
meğe başladı. Bugün Dijon şehrinin de 
işgaliyle nihayetlenen harekata ilkba
harda başlanmıştı. Uzun hazırlıklardan 
sonra mayıs içinde taarruza geçileceği 
bir sırtıda bu cephe kumandam General 
Mola bir kazaya uğrıyarak ölmüştü. Mo· 
la'nın halefi harekatı idare etti. Bask 
sahilleri de denizden abluka altına alın
dı. Çetin bir mücadeleden sonra nihayet 
Bilbao şehri alındı. Bu şehrin almmasiy
le arbk Asturya cephesindeki harekat 
nihayetlenmiş demekti. Fakat Dijon da 
İşgal edilmedikçe, Frankonun kıtaları 
Madrid cephesine nakledtlemezdi. Şim
di üç fırka olduğu söylenen bu kıtala
nn Madrid cephesine nakledilmesi için 
ortada hiç bir mani kalmamı,tır. 

F rankonun Londra karııımazhk ko • 
misyonu gönüllülerin geri çekilmesine 
karar vermezden ve her halde kq gel -
mezden evvel askeri harekah nihayet 
lendirmek istediği anlaşılmaktadır. iğne 
ile kuyu kazan karışmazlık komisyonu• 
nun müsbet bir karara varacağı ·ve var

sa da bu kararın tatbik edilebileceği bel
li değil, Fakat kışın gelditl de muhak -

kaktır. Bu, ispanya ihtililı çıkalı ikinci 

kış oluyor. Ve Franko, ikinci bir kış har

bı için hazırlıklı olmadığı gibi, hamisi 

olan Mussolini de İngiltere ve Fransa

nın artık son haddi bulan ıerarları kar

şmnda yardımı keemeğe mecbur kalabi

lir. Binaenaleyh hem kış havası, 

hem de politika havasıı, blr an 

evvel aıkeri harekatı nihayetlen • 

dirmeği istilzam ediyor. Bunun içindir 

ki Asturya'da harekat nihayetlendikten 

sonra Franko'nun Aragon ve yahud da 

Madrid cephelerinde bir hamle yapması 

beklenir. 
A. Ş. ESMER 

---------------------------------
KÖY BÜDCELERl HAKKINDA 

İç İşler Bakanlığmm 
bir kararı 

lç Bakanlık ı köy büdco ve anketl&
rlyle benzerktrlnin bastırılarak köyle
re dağıtılma•ı için 1937 köy büdcele
rine konan no9dya' tahsisatı tutarının 
yüzde ellisinin Ziraat ve ı, Bankaları 
gubeleri vasıtasiyle yeni açılacak bir 
fasla alınmak üzero belediyeler banka
sına gönderilmesine karar vermiştb,. 

Geri kalan mlk:dar ise öğretici filmler7 

tarrm, sağlık, sosyal ve ekonomik bil
gilere aid resimli duvar afişleri ve sa
ire gibi köylünün tenvir ve irşadına 
yanyacak ~lere sar_folunacaktır. 

Asiler Şimal cebhesinde 
bir çok ganimet aldılar 

Fransa' ya mülteci akını devam ederken Biarri tz
deki İspanyollar da sınır dışına çıkanhyor 

Londra, 24 (A.A.) - Havas ajansı Salamankadaın bildiriyor: Şimal 
kıyılarının F ranko kuvvetleri tarafından zaptı üzerine frankistlerin el
lerinde bulunan İspanyanın nüfusu 14 milyona çıkmıı, Valansiya hükü
metine tabi erazide ise 9 milyon nüfus kalmıştır. 

Asi kuvvetler bu cebhede tay
yare, top, kamyon, tüfek, mühim
mat gibi birçok harb malzemesiy
le, un, kumaş, ve saire gibi birçok 
eşya ve yiyecek ele geçirmişlrdir. 
Franko kuvvetleri, aldıkları esir
lerin 15 binden fazla olduğunu 
bildirmektedirler. 

Diğer taraftan Asturi bölgesi halkı 
Franko kuvvetlerine gönüllü olarak il
tihak etmektedir. Bu gönüllülerin sa
yısının 20 bini bulduğu Franko kay
naklarından bildiriliyor. 

Diğer cebhelerde 
Madrid ve Aragon cephelerinde top

çu ve tüfek ateşi olmuştur. Franko 
hava kuvvetleri Taragona limanını 

bombardrman etmişler, düşmanın bir 
tayyaresini düşürmüşlerdir ve bir tay
yaresini de ağır hasara uğratmışlardır. 

San Feliu civarında üç ticaret gemi
sini de bombardıman ettik. Bunlardan 
birisi batırılmıştır. Gemi tayfası kurtul

muştur. 

F ransaya mülteci akını 
devam ediyor 

Bordodan bildiriliyor: Dün Gijon -
dan gelen Maria Elena vapuru Bassen'e 
vasıl olmuştur. Vapurda 600 Ü yaralı ol
mak üzere 1800 mülteci bulunmaktadır. 
Bunların karaya çıkmaları iki saat sür 
müştür. Yaralan ağır olanlara bir kaç 
aydanberi Bassens'de bulunan Habana 
ismindeki ispanyol vapurunda Pansıman 
yapılmıştır. 

Sıhatte olanların silahları alınmı~ ve 
bunlar teselli edildikten sonra Katalon
yaya sevkedilmişlerdir. 

Madridin sivil halktan tahliyesi için 
Madrid'den bildiriliyor ı Başbakan 

N egrin kış mevsiminde Madridin iaşe
si çok olacağını ve binaenaleyh sivil 
halkın tahliyesi lazım geldiğini söyle -
miş ve demiştir ki: "Halktan bir kısmı
nın şehri terketmek emrine itaat etme
mesine teessüf olunur. Bunun i~in ita -
atsizlik edenlere Asi muamelesi yapıla

caktır.'" 

Biarritzdeki iapanyollar çıkarılıyor 
Biarritz'den bildiriliyor t Fransız 

İç Bakanlığmm bir emri mucibince 
polis idaresi kadın ve çocuklar müstes.. 
na olmak üzere 18 ile 48 yaş arasında 
olup İspanyol iç harbının başlangıcın
da buraya gelmiş olan bütiin ispanyol
lar fransız toprağını terkıe davet olun
muştur. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Londra - Yabancı radyo istas

yonlarının İngiltere aleyhinde yaptıkla
rı propagandalara engel olmak üzere 
bir "ingiliz dünya propaganda servisi,. 
kurulacaktır. 

X Vaşington - tlç motörlü bir tay
yare Takorua hava meydanında yere 
düşmüş, pilot ile bir yolcu ölıniiş ve se
kiz yolcu yaralanmıştır • 

X Atina -- Veliahd Prens Pol'ün 
nişanlanması dolayısiyle elçiler, kıralı 

tebrik etmişlerdir. 
X Bağdad - Bugün bütün Irak'ta 

Parlamento seçimleri yapılacaktır. Yeni 
parHimentonun gelecek ay başında top
lanabileceği umulmaktadır. 

X Belgrad - Fransız yedek subay
ları Yugoslavya'da bir ziyaret yapmak
tadırlar. Kendileri her tarafta hararetle 
karşılanmışlardır. 

X Belgrad - Amerikanın Belgrad 
elçisi itimadnaınesini Prens Pol'a tak
dim etmiştir. 

X Berlin - Almanyada meşhur res
samlardan Manet ve Constable'in sahte 
imzalarını taşıyan tablolar bulunmuştur. 
Büyük bir dolandmcılık karşısında bu
lunulduğu saıulmaktadı-. 

.;,.,. 

Akdenizde 
Veni bir 

hadise mi? 
Tanca, 24 ( A.A.) - lngiiiz Kaser

hind vapuru tarafından bugiin saat 
11,30 da telsizle yapılan umumi bir teb
liğde: 

0 37 derece 26 dakika arzı şimali ve 
5 derece 46 dakika tulü şarkide bir de
niz tayyaresinin bir gemiyi bombardı
man ettiğini gördüm." denilmekte idi. 

Bir vapur imdad istedi 
Marsilya, 24 (A.A.) - Marsilyanın 

radyo istasyonu gece Procida vapurun
dan bir İmdad İ§aretİ almıştır .• Oran li
manına mensub olan bu vapura Baudu
e'in 12 mil cenubu garbisinde bir ecne
bi kruvazörü cenubu ıarki istikametin
de gitmesini emretımiştir. Bir müddet 
soma Procida vapuru Sete doğru git -
mesine müsaade edildiğini bildinnişti'r. 

WTJOTıNS OILTl!Rl- crııs aııu OCIJiJlJlalU 

Yugoslav ve 
Yunan kurmay 
heyetleri geliyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

Taksim abideıine çelenlı 
General Nediç öğleden önce İstan

bul valisini, komutan vekilini ve merkez 
komutanını ziyaret etmiş ve saat 12,15 
de Taksime giderek Climhuriyet abide
sine çelenk koymuştur. 

Çelenk koyma töreninde İstanbul va
lisi, İstanbul komutan vekili, Yugos• 
lavya general konsolosu hazır bulun
muşlar, ınızxka yugoslav ve istiklal 
marşlarını çalmış, askeri kıt'a selSm 
resmini ifa etmiştir. 

Öğleden sonra vali Üstündağ, !stan· 
bul komutan vekili general Osman Tu· 
fan, merkez komutanı general İhsan Il
gaz Perapalasa gelerek Yugoslavya ge
nel kurmay başkanı general Nediç'in zi
yaretini iade etmişlerdir. 

Yunan ve yugoslav heyetleri 
hareket ettiler 

General Papagos'un başkanlığındaki 
yunan ve general Nediç'in başkanlığın
daki yugoslav genel kurmay heyetle
ri mih,ınandarlan ile birlikte bu ak
şam saat 19.30 da Ankaraya hareket et

mişlerdir. 

General Papagos'a kızı Ba.yan Papa
gos da refakat etmektedir. Yunan ve yu· 

goslav heyetleri saat 18.30 da Topha
ne rıhtımından şirketi hayriyenin 71 
numaralı vapuru ile Haydarpaşaya geç

mişlerdir. 

Haydarpaşa garında 

Haydarpaşa fotasyonu yunan, yugos
lav ve türk bayraklariyle donanmıştı. 

Muhterem misafirler istasyonda İs
tanbul komutan vekili general Osman 

Tufan, merkez komutanı general İh

san Ilgaz, askeri erkan ve yunan ve yu
goslav general konsolosları ve konso
loshaneler erkanı tarafından uğurlan
mışlardır. 

Yunan heyetinin istasyona gelişin
de mızıka yunan ve istiklal marşlarını, 
yugoslav heyetinin gelişinde de yugos

lavya istiklal marşlarını çalmış ve as

keri kıta ihtiram resmini ifa etmiştir. 

Haydarpaşa istasyonunu dolduran 

kesif bir halk kütlesi dost askeri he
yetleri hararetle alkışlamışlardır. 

Romen heyeti de yarın şehrimize ge
lecek w akşamki trenle Ankaraya ha
reket edecekti!\ 

B.Tatareskonun 
bir nutku 

Bükreş, 24 (A.A.) - Başbakan Ta
taresko Oradea Mare'de, bütün memle
kette derin akisler uyandıran bir nu.
tuk vermiştir. Başbakan bu nutkunda 
Romanyanın sulhçu politikasını ve 
komşulariyle iyi geçinme arzusunu te
barüz ettirerek, memleketin batı ce
nubunda yavılmakta olan tahkimatm 
hem memleket müdafasına, hem de su],.. 
ha hizmet ettiğini ilave etmiştir. Bu 
tahkimat için memleketin her tarafın
dan teberrular yağmaktadır. 

Belçika kabinesinin 
vaziyeti 

Brüksel, 24 (A.A.) - Kabine krizi 
hakkında dolaşan şayialar üzerine Lö 
Suar gazetesi şunları yazmaktadır: 

"B. Van Zeeland, çekileceği hakkın
daki şayiaları tekzib etmiştir. Mumaileyh 
henüz herhangi bir karar vermiş değil
dir. Belki daha önce bazı istişarelerde 

bulunacaktır. Bakanlar meclisi bugün 
toplanacaktır. Böylelikle bu kararsızh -
ğm sona ermesi ihtimali vardır • 

B. Duf Kuper'in 
İtalya seyahati 

Roma, 24 (A.A.) - İngiliz denlır; 
birinci lordu B. Duf Kuper Akdenizdc
ki muhtelif deniz üslerini ziyaret et
tikten sonra Maltadan Napoliye gel
miş, oradan Romaya giderek husust 
bir vagonla ve Paris ekspresiyle bu şe
hirden ayrılmıştır. İyi malfunat almak
ta olan kaynaklar bu ziyaretin hiç bir 
politik mahiyeti olmadığını beyan et-
mektedirler. 

Jean Battetl yeni bir 
rekor krrdı 

Londra, 24 (A.A.) - Yeni Zelan
dalı kadın tayyareci J ean Batten tara
fından Avusturalya - İngiltere arasında 
tek başına bir uçuş rekoru kurulmu11-
tur. Bu kadın tayyareci, Port Darvin
den hareket edere kbugün öğleden son
ra Limpne varı:.11.IŞ ve bu ..pıesafeyi 5 
gün, 18 saat 15 dakikada kesmek sure
tiyle Broadbentde bulunan 6 gün, 8 sa
at 2& dakika rekorunu kırmıştır. 

Romen kadın tayyarecisi 
şerefine verilen yemek 
Romanyamn tanınmış kadın tayya

recilerinden Bayan Erina Burnaya'nın 
hususi tayyaresiyle şehrimize geldiğini 
dün haber vermiştik. Bayan Eirina Bur
naya dün Türkkuşu erkanının refaka
tinde olarak şehrimizin muhtelif yer
lerini gezmiştir. Romanyamn en güzi
de akrobat tayyarecisi olan Bayan Eri
ne Burnaya şerefine Türk hava kurumu 
yarbaşkanı B. Feridun Dirimtekin dün 
akşanı Şehir lokantasında hususi bir ye
mek vermiştir. Bu yemekte hava müste
şarı albay Celal Yaka! Hava kurumu 
ileri gelenleri ve gaezteciler bulunmuş
tur. 

Bayan Erina Burnaya bu sabah tay
yaresiyle şehrimizden ayrılacaktır. 

Fon Ribbentrop 
Londraya döndü 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 

Görüşmeler hakkında hiçbir tebllğ 
neşrolunmanııştır. 

Fransız gazetelerinin tefsirleri 
Paris. 24 (A.A.) - Fransız gazete

leri Fon Ribbentrop'un seyahati etra
fında tefsirlerde bulunuyorlar. Eko dö 
Pari diyor ki: 

"İtalya ve Almanya belki de İspan
ya ve Akdenizdeki hedr fleri bakımın

dan ayrılıyorlar. Almanya her şeyden 
önce Merkezi Avrupayı ve İtalya da şi
mali Afrikayı düşünüyor. Fakat her i
kisi de Fransa ve 1ngilterenin cenubi 
Avrupada mevkilerini sarsmak için sı
kı bir el birliğiyle çalışıyorlar.,, 

Övr gazetesi de İtalya ve Almanya
nın Frankoya vakit kazandırmak için 
karışmazlık komite5inde manevralara 
devam edeceklerini yazıyor . 
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1 BASIN 1CMAL1 i 
B. Metakssa'm ziyaretin ... 

deki hususi mana 
TAN'da Ahmet Emin Yabnan doR 

Yunanistan Ba§vekilinin memleketi
mizi ziyaretindeki hususi mana ve 
ehemiyetl tebarüz ettirerek türk -
yunan milletleri arasındaki saraımıa. 
kardeşlik ve menfaat birliğine ifareıl 
ediyorı 

"Türk ve yunan milletleri ;yahuı( 
karşıdan karşıya dostluk duymakla ikti
fa etmemelidirler. Biribirini daha yaJoa.. 

dan tanımak, biribirile daha sıkı iı~ 
bertiği yapmak için yeni yeni imkaıılar 
hazırlanmalıdır. Arada o kadar sıkı meo 
faat birlikleri vardır ki iktisadi sabada 
da bunlardan müşterek teıebbüslerle U.. 
tifade edilmemesine sebeb yoktur. 

Bu mak:sadla her şeyden evvel düıii
nülecek şey, mesafe itibariyle de biri -
birlerine bu kadar yakın olan iki memle
ket arasında gidip gelmeyi, daha çabuk. 
daha muntazam, daha rahat bir hale 
koymaktır. 

lstanbulla Atina arasındaki demiryo
lu münasebetlerinin bugünkü şeldi iki 
memleket arasındaki yakın doıtluğuıa 

icablarma uygun değildir. Hiç olmazsa 
haftada bir, iki defadan başbyarak doğ
ru bir ekspres treni kurulmalıdır. 

Aradaki deniz teması da yabancı va
purlara kalmıştır. İlk zaman için açığı, 
iki memleketin büdcesinden tamamla
mak bile lazım gelse iki memleket ara -

smda yolcu ve eşya nakliyatı için bir 
türk - yunan vapurculuk teeşbbüsü ku
rulmalıdır. 

Hava hatları hakkında türk ve yu
nan milli şebekeleri arasında aynı yol· 
da bir anlaşma yapılmalıdır. Telgraf, te
lefon ve posta münasebetlerinde de ko
laylığa, sürate, ucuzluğa ihtiyaç vardır. 

lki memleket biribirine benzer mah
suller yetiştirımektedir. Bunlar haldmı· 
da biribirine rakib göziyle bakacak yer
de ihracat işlerinde cephe birliğine doğ
ru gitmek en doğru yoldur. İki meml~ 
ketin bankacılık alemi arasında da daha 
sıkı bir temaı bulunmamasina sebeb yol. 
tur. 

lnsanbrrdaki muhit değiştirmek, yeni 
alemler ve insanlarla temasa gelmek ar
zusunu bir ihtiyaç diye kabul etmek 7.a

ruridir. Bir turizm takası kurarak he111 
bu arzuyu karşılamak, hem de iki millet 
arasındaki temasları ve tanışmak imkan. 
larıru çoğaltmak ameli bir gidiş olur.,, 

LAMITAL VE YAPA~I 
TlCARETlMIZ 

CUMHURlYET'in iktısadi mesele

ler sütununda okuyoruz: 
" Bugünlerde Avrupanm muhtelif 

memleketler sanayÜni en ziyade alaka
dar eden bir madde var: kazein. Yağı 

alınmış südden İstihsal edilen kazein. 
son yıllarda esasen gittikçe itibar ve e

herniyeti artan bir madde olmuştur. Fa
kat habeş harbı sırasında l tal yaya tatbik 
edilen zecri tedbirlerden sonra bu ehe
miyet büsbütün değişmiştir. 

Zecri tedbirler dolayısiyle hariçten 
yapağı bulamıyan İtalya o zaman kaze
inden lamital adı verilen suni yapağı 

imal etmiş ti. O zaman biraz da istihfaf
la karşılanan bu madde, bugün büyük 
bir ehemiyet kesbetmiştir. Artık Avru
pa sanayii, lamitale büyük bir istikbal 
mukadder olduğunu kabul ediyor. 

Şimdiki halde lamitalin imtiyazı, Al
manya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Ka
nada, Danimarka ve Polonya tarafından 
satm alınmışbr. İtalyanlar şimdiden se
nede 1.500.000 kiloya kadar lamital is
tihsal ebnektedirler. Fakat fransızlar 

İtalyanlarınkinden çok daha muazzam 
tesisat vücude getirmektedir. 

Lamital mensucat sanayiinde ne ka
dar ehemiyetle .rarşılansa yapağı istih
sal ve ihraç eden memleketler arasmda 
o nisbette endişe ile takib edilmektedir. 
Bizim de lamitale karşı lakayd kalma
mıza imkan yoktur. Çünkü yapağı istih~ 
sal ve ihraç eden bir memleketiz. Şim
dilik lamital mamulatmın yapağıdaa 

daha pahalıya mal olduğu görülüyor. 
Fakat acaba bu maddenin yanru ne 
olacak? 

Manisada hayvan sergisi 
Manisa, 24 (A.A.) - Bugün Manisa

da ilk yerli hayvan sergisi ilbay Dr. 
Lütfü Kırdarın güzel bir söylevile açıl
dı. Birçok arab ve ingiliz haliskan atlar 
güzel dereceler aldılar. İd<ırei hususiye 
tarafından tahsis edilen nakdi müka
fatlar verildi. 
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At y<§lıroş;O<§lıronon 'Istanbulda 
4 lÜJlfil<ClÜJ lh©llrit<§l~o Boks 

1 
/Har biye-Ankaragücü maçıl 

Maçları 
İstanbul, 24 (A.A.) - Yunan sam

piyonu Vasis'in iştirakiyle yapılan 

boks maçları bugün stadyomda yapıldı. 
Neticeler şunlardır: 
Birinci maç: sinek sikletinden Va

sil - Çokolat, dört devrede berabere 
kaldılar. 

İkinci maç: horos sikletinden Coş
kunla Muvaffak karşılaştılar. Maç beş 
devre olarak ilan edilmişti. Muvaffak 
üçüncü devrede abandone etti. 

Oçüncii koşunun heyecanlı bir şekilde biten linali 

Üçüncü maç: hafif sikletten İsmail 
ile Sabri döğüştüler. Sabri altı devre
de sayı hesabiyle galib geldi. 

Dün Harbiye ve Ankara güçleri birinci takımları aralarında bir ek· 
zersiz maçı yapmışlardır. Resmimiz 2-3 Ankara gücü lehine neticele
nen bu maçtan bir enstanteneyi göstermektedir. 

Sonbahar at yarışlarının dördüncüsü dün şehir ipodromunda ya
pıldı. Güneşli ve ılık bir bava bu hafta seyircilerin adedini biraz da
ha artırmıştı. Hususi tribünde Başvekalet vekili B. Celal Bayar, Ma
arif vekili Saffet Arıkan, Adliye vekili Şükrü Saraçoğlu ve Milli mü
dafaa vekili Kazım Özalp da bulunmakta idiler. 

Dördüncü maç: yarı orta sikletten 
Fahri ile Panayot karşılaştılar. Fah
ri, memnu bir darbe vurduğu için ikin
ci devrede mağlfıb sayıldı. 

Beşinci maç: yarx orta sikletten 
Menaşe ile Kani döğüştüler. İkinci dev
reden itibaren yedinci devreye kadar 
Menaşe'yi birkaç kere yere düşüren 
Kani hasmını hastaneye gönderecek şe
kilde nakavt ederek maçtan galib çıktı. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

BUDAPEŞTE MUHTELiTiYLE 

YAPILACAK MAÇA HAZIRLIK 
Birinci ko1u 

Birinci koşuya tam saat üçte baş-

landı. 2200 metrelik satış koşusunda 

Kemal Odabaşın Şahini birinci, Yüz
başı Fevzinin Sevimi ikinci oldu. 

Ganyan 180 kuruş birinci plaseye 
130 kuruş. ikinci plaseye 140 kuruş 
verildi. 

ikinci koşu 
İkinci koşuya yazılı yedi at da gir-

di. Bu koşu çok heyecanlı oldu. Baş
langrçta Andranbudin ve Ceylan baµ 
geçtiler, lakin biraz sonra Sağnak bu 
farkı kapattı. Atlar viraja geldi!tleri 
zaman Sağnak yetişilemiyecek kadar 
arayı açtı ve güzel bir finalle birinci 
oldu. Andranbudin ikinci, Mahmure ü
çüncü oldular. 

Ganyana 140 kuruş, birinci plaseye 
110, ikinci plaseye 120, üçüncü plaseye 
130 kuru' verildi. 

Üçüncü koşu 
Üçüncü koşu da satış koşusu idi. 

Ankaramızın pek az tanıdığı hep iki 
yaşındaki taylarm koşusu çok entere
san oldu. Herkes Esin'in birinci gele
ceğini tahmin ederek bahsi müşterek 

de bu hayvan üzerine oynanmıştı. La
kin Esin zorlukla üçüncü olabildi. 

Yüzbaşı Burhanın Zavadası birinci, 
ve Komisarjı ikinci ve A. Atmanın E
sini de üçüncü oldu. 

Ganyana 240 kuruş, birinci plaseye 
105, ikinci plaseye 110 ve üçüncü pla
seye 105 kuruş verildi. 

Dördüncü koşu 
Dördüncü koşuya yazılı atların hep

si de girdi. 3500 metrelik mukavemet 
koşusunda da geçen hafta olduğu gibi 
Öncü gene birinci oldu. Bayramın Ne
cibi ikinci oldu. Ganyana 140 kuruş, 
birinci plaseye 110 kuruş ikinci plase
ye 120 kuruş verildi. 

8 eşinci koşu 
Beşinci koşu handikap koşusuydu. 

2200 metrelik bu koşunun favurisi No
vis 65 kilo ile rakibi Girgin de 50 kilo 
ile koşuyordu. 15 kiloluk bu fark ken
disini gösterdi. Said Halimin Novisi 

Üçüncü koşuda birinciliği 
kazanan at 

ile Copaini ve Salih Temelin Girgini 
ile Taşpınarı tam manasiyle çekişti. 

Neticede Girgin az bir farkla Novisi 
geçerek birinci oldu. Tabii Novis de 
ikinci. Fikret Atlının Tomrusu da bu 
çekişmeden istifade ederek bir üçün
cülük yakaladı. Ve günün en çok para
sını verdirerek üzerine oynıyanların 

yüzünü güldürdü. Bu yarışta Betyar 
koşmadı. 

Ganyana 150 kuruş, birinci plaseye 
110 kuruş, ikinci plaseye 140 kuruş, ü
çüncü plaseye 370 kuruş verildi. 

Çifte bahis birinci ve ikinci koşular 
arasında idi. Birinci yarışta üç numa
ralı Şahin ikinci koşuda da 6 numara
lı Sağnak kazanmıştı. 3/6 oynıyanlara 
310 kuruş verildi. 

İkili bahis üçüncü koşuda idi. Yüz
başı Burhanın 4 numaralı Zavadası bi
rinci ve 1 numaralı Komisarjı ikinci 
oldu. 4/1 oymyanlara 420 kuruş veril
di. 

Altıncı maç: Yunanistan şampiyonu 
Vasis ile Kiryako arasında oldu. On 
devre ilan edilen bu maçın ilk sanaiye
sinden itibaren Kiryakoya tam bir boks 
dersi veren yunanlı dordüncü devrede 
Kiryakonun ringi terketmesi ile galib 
geldi. 

Gençler Birliğinin 
kongresi 

Uençlerbirliği umumi heyeti dün 
saat 10 da Belediye meclisi salonunda 
mutad toplantısını yaptı ve idare he
yetini seçtikten sonra çalışmasına son 
verdi. 

Kongreyi reis B. Yusuf Karman aç
tıktan sonra reisliğe İstanbuldan dün 
gelen kulübün eski azası ve reisi B. 
Mümtaz Tarhan seçildi. 

Umumi heyet, idare teknik ve he
sab raporları üzerinde beklenen dikkat 
ve hassasiyetle durduktan sonra, rapcr
ları kabul ve idare heyetini tebriye etti. 

Nizamnamenin idare heyetine dair 
olan maddesine bir ikinci reislik ilave
si hakkında idare heyetinin teklifi ka
bul t-dilerek seçime geçildi. 

Fahri reisliklere. ötedenberi birliğe 
karşı muzaharet ve yardımlarını esir
gemiyen Adliye Bakanı B . Şükrü Sa
raçoğl u ve Ankara Vali ve Belediye 
Reisi, Parti. başkanı B. Tandoğan, umu
mi reisliğe İş Bankası umumi katibi B. 
Vehbi Emre ittifakla ve alkışlar ara
sında seçildiler. 

İdare heyeti seçimi, azanın tesanü
düne güzel bir örnek oldu. BB. Aziz 
Barı kan ve Saffet Gürol; azalıklara: 

BB. Fevzi Magat, Namık Kat, Hami 
Araç, Ali Rıza Ertuğ ve Zekeriya Ak
çalı seçildiler. BB. Yusuf Karman ve 
Adnan hesab müfettişi oldular. 

Gençler Birliğine muvaffakıyetler 
dileriz. 

Istanbul muhteliti 8. ler 
muhtelitiyle 3-3 beraber 

İstanbul, 24 (A.A.) - Önümüzdeki hafta Peşte muhtelitiyle karfı· 
laşması mukarrer olan İstanbul muhteliti kadrosu bugün Kadıköyünde 
F enerbahçe stadında, milli kümeye dahil olmayan lstanhulun birinci li· 
kine mensup sekiz kulübün muhtelitiyle bir ekzersiz yaptı. 

Saat 15.40 da iki takım şu kad
ro ile sahaya çıktı: 

İstanbul muhteliti: Cihad - Faruk, 
Lebib - Reşad, Rıza, Esad - Niyazi, Na
ci, Bülend, Fikret, Orhan. 

Sekizler muhteliti: 
Nuri - Cihad, Ruhi - Sadettin, Ke

mal, Enver - Turhan, Muhteşem, Şe
bab, Leva, Dani§.. 

Maçı Adnan Akın idare ediyordu. 
Saha güzeldi. Çok elverişli şartlara 

rağmen maçın beklendiği kadar heye
canlı olmaması oyuncuların gerek ferd 
bakımından, gerek takım noktasından 

tamamen idmansız olmalarından ileri 
geliyordu. Filhakika bugün sahada gö
rülen 22 oyuncunun hemen hepsinin bu 
mevsimde topa ilk defa vurduklarını 

söylemek kabildir. 

Oyun bcqlıyor 
Oyun İstanbul muhteliti kadrosu

nun tazyiki altında başladı. Fakat se
kizler vaziyeti kendi lehlerine çevire
cek şekilde faaliyet göstermekte ge
cikmediler. Fakat bu gayret muvakkat 
oldu ve onuncu dakikadan itibaren o
yun İstanbul muhteliti kadrosunun 
temposı.:•na girdi. 

34 üncü dakikada Niyazi tam çizgi 
Uzerine kadar bir akım muvaffakıyetle 
götürdü ve ortaladı. Bülent, güzel bir 
kafa vuruşiyle topu ağlara taktı. Bu 
golü iki dakika sonra Fikretin vuruşu
nu vole bir şütle kaleye gönderen Ni
yazinin ikinci sayısı takib etti. 

Birinci devre bu şekilde bitti. 

ikinci devre 
İkinci devrede iki takım da yorgun 

İstanbuldaki 
konkuripikler 

Istanbul, 24 (A.A.) - Sipahi Ocağı 
tarafından tertib edilen konkuripiklere 
bugün de devam edildi. 

Güzide bir kalabalık önünde yapdan 
müsabakalarda şu neticeler alındı : 

Sakarya müka.latı: 
Doğan isimli atı ile Cavid Tulça, bi· 

rinci, Mekik isimli atı ile Melahat Aksel 
ikinci, Efekızı isimli atı ile Süreyya Ba
ras üçüncü oldular. 

Düşür çık müsabakası: 
Asteğmen Kudret birinci, Cavid ikin

ci, teğmen Faik üçüncü oldular. 

Ankara mükafatı: 
Giral birinci, Ertapen ikinci oldular. 

Sipahiocağt mükôlatı: 
Orhan Aziz birinci ve ikinci oldu. 

Sümer Bank mükafatı: 
Eyüb Öncü birinci, Cevad Gürkan 

ikinci oldu. 

Süvari binicilik okulu mükafatı: 
Orhan Aziz birinci, asteğmen Kudret 

ikinci Melahat Aksel üçüncü oldular. 

iş bankası mükafatı: 
Asteğmen Kudret birinci, Süreyya 

Baras ikinci oldular. 

ve tesadüfi bir oyun çıkardr. İstanbul 
muhtelitini teşkil eden oyuncular da 
adeta bir lakaydlik göze çarpıyordu. 

Netekim bu devrede mubtelitin 3 sayı 
yapmasına mukabil ancak bir tek gol 
çıkarabildiler ve kazanılmış bir maçı 
3-3 berabere bitirdiler. 

Ankara valiliğinden: Ankara Adliyesi sfJtın alma 

komisyon undan: 

Konya Ereğiisi Beledıgesi 
başkanlığından: 

Bedeli keşfi (2154) lira 59 kuruştan ibaret bulunan Ankara ba
raj yolunun 2 t-875 ile 3+ 100 inci kilometreleri arasında asfalt kap
lama ve kaldırım inşaatı 3.11.1937 çarşamba günü saat 15 de ihalesi 
yapılmak üzere pazarlığa konmuştur. 

İsteklilerin 162 liralık muvakkat teminat mektubu veya makbuzu 
ticaret odası ve bu işe aid Nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet 
vesikasiyle birlikte vilayet binası dahilinde Nafıa eksiltme komisyo
nuna müracaatları. Buna aid keşif evrakı ve şartnameleri hergün 
Nafıa dairesinde görebilirler. ( 4008) 3-5926 

Ankara belediyesinden 
İnşaat Kalfa ve Ustalarına: 

ı - Billımum in~at usta ve kalfalarının liyakatlerine göre el
lerinde birer ehliyetname bulundurulması ve bunun için de Esnaf 
cemiyetleri binasında toplanan komisyonda imtihan edilmeleri ta
karrür etmiştir. 

2 - AUikadarların han tarihinden itibaren bir ay zarfında bu 
komisyona müracaatla imtihan olmaları lazımdır. Bir ay sonra el-
lerıinde ehliyetname buhmmtyanlaınn ~alışmasına müsaade edilm.i-
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ı - Ankara adliyesi için 100 ton kriple kömürü açrk eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1750 liradrr. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 131 lira 25 kuruştur. 
4 - Eksiltme 12.11.1937 cuma günü saat 15 de Ankara Adliyesi 

binasında toplanacak satın alma komisyonunda yapıla~tır. 
5 - Fenni ve hususi şartnamesi Ankara C. müddeı umumiliğin-

den parasız olarak verilir. ( 4016) 3-5927 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
ı - Eskişehirde m~zbut vakrflardan Akarbaşı, Defte~dar ve Çe

ribaşı adlarındaki üç değirmenin mülkiyetleri satılma~ ~zere 11.10. 
937 gününden 27.10.937 gününe kadar şartnamesi mucıbınce kapalı 
zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. . . 

2 _ Her Uç değirmenin birlikte muhammen bedelı (70.000) lıra-
du. . 

3 - İhale bedeli dört taksitte alınacaktrr. Birinci taksıt hini i
halede nihayet bir hafta içinde peşin verilecek ve diğ~r üç taksiti 
müsavi mikdarlar üzerinden ihale tarihinden itibaren bırer sene fa. 
sıla ile üc senede ve her taksit sene basında nakden ödenecektir. 

4 - İhalesi 27.10.937 tarihine müs~dif çarşamba günü saat on 
beşte Eskişehir vakıflar müdürlüğü ihale komisyonunca vakıflar u
mum müdürlüğünün tasdikina taliken yapılacaktır. Bu saate kadar 
teklif mektubu ve teminatı vermemiş olanlar artırmaya kabul edil
miyecektir. 

5 - Muvakkat teminat muhammen bedele göre (4750) liradır. 
6 - Satı§a aid şartname Ankarada Vakıflar umum mlidürlüğti 

emlak müdürlüğünde ve 1stanbulda İstanbul vakıflar baş müdürlü
ğünde ve Eskişehirde vakıflar müdürlüğünde parasız verilir. 

7 - Artırmaya iştirak edenler şartnamenin bütün muhteviyatını 
kabul etmiş sayılır. (3793) 3-5622 

1 - Ekşsiltmeye konulan iş: Ereğlide yapılacak fenni mezbaha 
olup keşif bedeli (5803) lira (86) kuruştur. 

2 - lstiyenler eksiltme şartnamesi ile buna bağlı evrakı Ereğli 
belediyesinde meccanen görebilirler. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile olup 1.11.1937 tarihine rastla
yan pazartesi günü saat on altıda Ereğli belediye meclisi toplanma 
salonunda belediye encümeni huzuriyle yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplan yukarıda yazılı müddetten bir saat eve
tine kadar belediye başkanlığına tevdi edilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin bedeli keşfin yüzde 
yedi buçuğunu dipozito olarak yatırmaları şarttır. 3-5814 

Mustafa Kemalpaşa Belediye 
Riyasetinden~ 

1 - Musaddak projemiz mucibince 89,000 lira bedeli keşifli M. 
Kemalpaşa kasabası elektrik tesisatının şimdilik nısfını yaptırmak 
şartiyle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 8-ll-937 pazartesi günü saat 14 de hitam bulacak 
ve ihale M. Kemalpaşa kazası belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Tesisata aid evrak ve projelerin birer kopyaları 1stanbulda 
Galatada Selanik Bankası beşinci katta mühendis Hasan Haletten 
ücreti mukabilinde alıp görebilirler. 

4 - Eksiltmeye iştirak decekler tahminen % 7,5 buçuk teminat 
ve ihaleyi müteakib % on beşe iblağ teminatlariyle ihaleden bir 
saat evveline kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

5 - Eksiltmeye talih olanların Nafıa Vekaletinden musaddak 
vesaiki hamil olması meşruttur. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler M. Kemalpaşa belediyesine 
müracaat edebilirler. 3-5827 
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Komisyonu llanları ._________________ -----------------
!LAN 

1 - Giresun garnizonunun senelik ihtiyacı olan 220.000 kilo unu 
12.10.937 den itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

2 - İhalesi 12 inci teşrin 937 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
3 -Muhammen bedeli 31900 liradır. Muvakkat teminatı 2393 li

radır. 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat karşılığı olan banka mektubu 

veya maliye vezne makbuzu ile aynı zamanda ticaret odasına kayıtlı 
olduklarına dair vesika ve ehliyetnamelerile birlikte kanunun em
retiği şekilde kapalı zarfların muayyen saatten bir saat evelisi olan 
eaat 15 şe kadar komisyonumuza getirmeleri ilan olunur. 

(3942) 3-5817 

İLAN 
Tümen birlikleri için 34000 kilo sade yağ kapalr zarfla 4.11.937 

ıaat 15 de almacakanr. Teklif mektupları bir saat eveline kadar ka
bul olunur. Muhammen bedeli 32300 lira ilk teminatı 2422 lira 50 ku
nt§tur. Şartnamesi 162 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve eksiltmeye 
iştirak için belli gün ve saatte teklif mektupları ve kanuni vesikala
riyle Lüleburgaz tümen satın alma komisyonunda bulunmaları. 

(3940) 3--5818 
İLAN 

1 - İstanbul Ievazrm amirliğine bağlı müessesat hayvanatı için 
300 ton arpa 8.11.937 pazartesi günü saat 14.30 da Tophanede satın 
alın:ı komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Muhmmen bedeli 16500 lira, ilk teminatı 1237 lira 5i kuruş
tur. Şartnamesi ve nümunesi komisyonda görü!ebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat eve· 
line kadar komisyona vermeleri. (3949) 3-5846 

l L A N 

Aşağıda mikdarı yazılı yulafların hizalarında gösterilen tarihte 
Edremit Tümen satın alma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 

İstekliler şartnamelerini komisyonda görebilirler. Paznrlığa 
iştirak edeceklerin belli gün ve saatta teminatları ve kanuni ve-
aikalariyle komisyonda bulunmaları. (3978) 3-5894 

Muhanunen İ?k Hangi 
Cinsi Miktarı bedeli teminatı garnizon 

Eksılbne Eksiltme ihtiyacı 
şekli tarihi Saati olduğu 

Yulaf 325 
535 
132 

19500 
32100 
7590 

1462.50 
2407,50 

579,25 

pazarlık 8./2.teşrin.937 Edremit 
,, ,, ., ,. ,, Bergama 

" ,, ,ı ., ,, Ayvalık 

Gümrülc 
müfettiş 

ve İnhisarlar Vekilliği 
muavinliği müsabaka 
imtihanı 

Vekillik teftiş heyetine otuz beş lira asli maaşlı iki müfettit 
muavini müsabaka ile almacktır. 

1 - Bu müsabakaya girebilmek için: 
A)Memurlar kanununun dördüncü maddesinde yazılı vasıfları 

haiz bulunmak, 
B) Yaşı otuzdan yukarı olmamak. 
C) Askerlik vazifesini bitirmiş olmak, 
Ç) Hukuk fakültesi, siyasal bilgiler okulu, yüksek iktisad ve 

ticaret mektebinden veya bunlara mümasil aynı derecedeki ecnebi 
bir mcktebte,n mezun bulunmak, 

D) Fransızca, Almanca, İngilizce lisanlarından birini bilmek. 
E) AhHlk ve seciye itibariyle kendisine güvenilir olduğu anla

şilmak, 
F) Sihati her türlü iklime ve her nevi seyahate müsaid oldu

ğu tam teşekküllü bir resmi hastaneden alınacak raporla tevsik e
dilmek gerektir. 

2 - İstekli olanlar, nihayet önümüzdeki birinci teşrinin sonu
na kadar vekillik teftiş heyeti reisliğine dilekçe ile müracaat edip, 
oradan verilecek tercümeihal beyannamesini, ekleriyle birlikte 
ve üzerinde anlatıldığı gibi eksiksiz olarak doldurup, en geç ikin· 
ci teşrinin on beşinci gününe kadar vekillik teftiş heyeti reisliği
ne ulaştırmış bulunacaklardır. 

3 - İsteklilerden evsafı uygun bulunanlar, birinci kanunun ye
dinci sah günü arzularına göre Ankara veya f stanbulda mali, ikti
sadi ve hukuki mevzular dahilinde yazılı bir imtihana çekilecek
ler ve ayrıca, bildikleri lisandan da imtihan edileceklerdir. 

4 - Tahriri imtihanda kazananlar, birinci kanunun en dördün
cü salı günü Ankarada ayrıca bir de tifahi imtihan vereceklerdir. 

5 - Her iki imtihanın yapılacağı yerlerle başlangıç saatleri, 
teftiş heyeti reisliğince, isteklilerin dilekçelerinde gösterecekleri 
adreslere yazı ile bildirilecektir. {3702) 3-5471 

Ankara Valiliğindeı .. 
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 
açrk arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 4.11.1937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 
de Ankara arman baş mühendis muavinliği dairesinde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamut metre mikabı muhammen bedeli 460 ku
ruştur. 

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

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

Buldan belediye reisliğinden: 
Projesine göre yapılacak olan 24963 Hra 15 kuruş bedeli keıifli 

içme su yolunun boru ferşi ve sair inşaatı kapalı zarf usuliyle ek· 
si.Jtmeye konularak 29 eylül 1937 çarşamba günü ihale edi1ecekti. 
Müşteri çıkmadığından pazarlıkla yaptırılması kararlaşmrştır. Ta· 
liplerin 1 teşrinisani 1937 pazartesi günü saat on beşe kadar Buldan 
belediyesine ve Denizli vilayeti Nafıa müdürlüğüne müracaatları i-
lan olunur. (3787) 3-5595 

Orman umum müdürl~Oiiııden: 
Ankarada Yenişehirde orman umum müdürlüğü binasındaki ko

lörifer için tahmin edilen bedeli 1090 lira olan 40 ton sömi kok ft 

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

(3847) 3-5674 

ULUS 

Devlet Demiryollan ve Limanları Umu 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Hanları 

t LAN 

Ankara İstanbul arasında seri ve gündüze mahsus devamlı bir 
yolcu servisinin ihdası muvafık görülmüştür. 

Ankaradan pazar, salı, çarşamba, cuma günleri saat 8.20 de kal. 
karak Haydarpaşaya sat 20.00 de varmak ve Haydarpaşadan pazar, 
salı perşembe cumartesi günleri saat 9.00 da kalkarak Ankaraya 
saat 21.03 de ~armak ve 21.10.937 tarihinden it~baren başlamak ü
zere sefere vazı tekarrür eden bu gündüz seferınde yolcuların ye
mek içmek ve her türlü istirahatleri temin edildiği gibi bu tren
le s~yahat eden yolculardan da ekspres ücreti farkı alınmayaca-
ğını sayın yolcuların ittilaına arzederiz. (3868) 3-5711 

1 LAN 

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 lirlık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa mü~eahhidl~k -~~skası ve tek: 
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komısyon reıslıgıne vennelerı 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinckn Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmakta.dır. 

(3883) 3-5774 
1 LAN 

Muhammen bedeli 60609 lira olan 1346,87 5 M3 çam kereste kapa
lı azrf usuliyle 3.11.1937 çarşamba günü saat 15.30 da Sirkecide 9 
işletme binasında eksiltme komisyonu tarafından satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isti yenlerin 4280 lira muvakkat teminatla. kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa işlerine aid eksiltmel~re gırecekler· 
den aranacak müteahhitlik vesikalariyle beraber teklıf mektupları
nı aynı gün saat 14.30 kadar komisyon reisliğine venne~eri l~zımdır. 

Şartnameler 303 kuruş mukabilinde Ankarada ve Sırkecıde İda-
re veznelerinden verilmektedir. (712073954) 3-5842 

t LAN 
Muhammen bedeli ve muvakkat terninatlariyle isimleri aşağıda 

yazılı iki kaJem malzeme 10.11.1937 çarşamba günü saat 15.30 da 
kapah zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın ahnacaktır. 

Eu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaJarı ve nafia müteahhidlik vesikası 
ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

CİNSİ Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

80 kalem hırdavat malzemesi 
40 kalem muhtelif musluklar 

(3947) 

Lira 
13424,50 

6992,00 

İLAN 
3-5884 

Lira 
1006,84 
524,40 

İlk eksiltmesi feshedilen vagon ve lokomotif verenleri ile sair 
muhtelif kriko ve verenler 20.000 lira muhammen bedelle tekrar 
7 /12/1937 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulil ile Ankarada 
idare binasında satın alınacktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 lirlık muvakkat teminat ile ka. 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri Hizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmktadır. 

(3963) 3-5893 

Nafıa Vekaletinden 
6. birinci kanun. 937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada veki· 

let malzeme eksiltme komisyonunda 25.500 lira muhammen bedelli 
font boru ve teferruatı teslim müddeti uzatılarak yeniden kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 128 kuruş mukabilinde An· 
karada vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1912,5 liradar. 
İsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre vekaletten 

alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 6.12.937 pazar
tesi günü saat 14 e kadar vekalet malzeme eksiltme komisyonuna 
vermeleri lazımdır. (3900) 3-5792 

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

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

2 - Eksiltme günü 8 ikinci t~~· 937 pazartesi gün~ saat on ~ş
tedir. İstekliler şeraiti anlamak uzere hergün ve eksıltmeye gıre
ceklerin de teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evel Cebe
cide Harta genel direktörlük satın alma komisyonuna getirmeleri. 

(3966) 3-5852 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

BOLU NAFIA MÜDÜRLüGüNDEN: 
1 - Ebiltmeye koulan iş: Bolu vilayeti daimi encümen. kara

riyle 6.10.1937 tarihinden itibaren 2~ gün müd.detle tekrar eks~ltme
ye konulan Bolu vilayeti hastane bınası. Keşıf bedeli 54010 lıra 70 
kuruştur. 

2 - Bu işe aid prtnameJer ve evrak ıunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hastane binaslna dair fenni ve hususi şartname 
E - Keşif hulasası, ailsilei fiat, me~at cedvelleri . . 
F - Hususi ve mali şartname, elektrik tesisatı keşfı, elektrili 

tesisatı hakkında umumi ve fennt prtname. 
G - Proje 

lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı saireyi Botu Nafıa mildilr
lüğünden 2 lira 70 kuruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 26.10.937 tarihinin sah günti saat 15 de Bolu hü
kümet binasında daimi encümen salonunda bedel haddi layik görül
düğü takdirde ihalesi yapılacaktır. 

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

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

1 • Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair ~sika, 
2 • İsteklilerin Nafıa vekaletinden verilmiş 937 tarihli ehliyet 

vesikasını haiz olmaları. 
6 - Teklif mektupları yukanda üçüncü ma<Wede yazılı saatten 

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

(3857/6911) 3-5676 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 

Komisyonu ilanla 
------------~--- ~-----------------

BİLİT 
1 - Beher ki106una tahmin edilen fiatı 34 kuruş elan yirmi beş 

ton benzol kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 26 birinci teşrin 937 sah gimü saat 11 9e M. M. V. 

satın alma Ko. da yapılacaktır. 
3 - İlk teminat 637 lira 50 kuruştur. Şartname ve evsafı M. M. 

V. satın alma Ko. dan parasız alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanunt teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birliktt: teklif mek· 
tuplarım ihale saatinden behemehal bir saat evel M. M. V. satın al-
ma Ko. na vermeleri. (3796) 3-5610 

BlL!T 
Pazarlıkla alınacağı ilan edilen 200 ton linyit kömürünün pazar

lık günü olan 22.10.1937 giinü istekli çıkmadığından yeniden pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. Pazarlığı 2 ikinci teşrin 937 salı gü
nü saat 14 de M.M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. İlk teminat 
165 liradır. Şartnamesi M.M.V. satın atma Ko. dan parasız alın ır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte pazarlık gün ve s aa-
tinde M.M.V. satın alma Ko. da bulunmaları. (4004) 3--5925 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonu ilanları 

"--------------~-- -----------------MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
2000 KİLO ARAP SABUNU 
2000 KİLO BEY AZ SABUN 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira ( •.... ) kuruş olan yukarıda mık
darı ve cinsi yazılı iki kalem sabun Askeri Fabrikalar umum mü
dürlüğü satın almakomisyonunca 8.11.937 pazartesi günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasu olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (120) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (3951) 3-5844 

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

yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 7.12.1937 sah günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (360) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (3950) 3-5845 

Nafıa Vekaletinden 
Diyarbekirden itibaren Irak ve İran hududlarına kadar yapıla

cak demiryolunun Diya.rbekirden itibaren ilk yiımi kilometrelik 
kısmının 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 intaat dair.esindeki elnıiltme ko
misyonu odasında yapılacaktır. 

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

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

5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 No. h 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 iç.inde muteber mütahhidlik vesikalarını ve fiat teklifleri
ni havi zarflarını mezki'ir 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 

Ankara Valiliğinden 
Keşif bedeli 608 lira 20 kuru§tan ibaret bulunan idareyi husu

siyenin bankalar caddesindeki 20 numaralı dükkanının deposu ve 
arka kanalı işi, 1.11 937 günü ihalesi yapılmak üezre açık eksilbne
ye konulmuştur. 

Talihler.in teminatlariyle daimi encümene müracaatları ilan 
olunur. (3930) 3-5795 

Orman umum müdürlüğünden: 
Ankarada Adliye sarayı karşısındaki orman amenajman grupları 

için tahmin edilen bedeli 817 lira 50 kuruş olan 30 ton sömikok ft 

tahmin edilen bedeli 40 lira otan iki ton kayın odunu Yeniıehirde 
bulunan orman umum müdürlüğü satın alma komisynunca 27.10.937 
çarşamba günü saat 10 da açık eksiltme ile ve amenejman grupu 
binasında teslim edilmek tizere ihaJe edilecektir. Talihlerin muvak
kat teminat olan 64 lira 11 kuruşu havi teminat makbuz veya mek
tubiyle birlikte mczk-Or gün ve saatte komisyona müracaatları ilan 
olunur. (3846) 3-5673 

Tekirdağ valiliğinden: 
Mahallesi Mevkii Cinsı Bedeli Lira 

Barbaros caddesi Kasaba harici 2878 metre murabbaı ebadında 
ki saha üzerinde 73 alatı sa
bıteyi havi 12 vals ve elekli 
100 beygir kuvvetinde maki· 
nayı ve iki dinamoyu muhtevi 
maa müştemilAt d'lkik fabri-
kası 80000 

Emlak satış bedelinden dolayı yukar da cins ve sair evsafı yazı· 
lı, Muharrem Hasbiye aıid gayri menkul satılığa çıkarılmış ve 7.10. 
937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle artınnaya lnnm:ıuştur. İs· 
tekliterin yüzde 7.5 teminatlarile Tekirdağ vilayeti idare heyetine 
ve fazla izahat almak istiyenlerin de İda-re heyeti kalemine müraca-
atları. (7070-3928) 3-5759 

İstanbul Ilınan işletme idaresinden: 
1 - İdaremizin inşa ettireceği yolcu salonu binas•ın pazarlığı 

2.11.937 salı günü saat on dörtte idare şefler encümeainde yapıla· 
caktır. 

2 - Bu i~n muvakkat teminatı 30.000 liradır. Tüpler asgari 
250 bin lira kıymetinde bir tek bina yaptıklarını tevsik ~t1eceklerdir. 

3 - Taliplerin referanslarını nazarı dikkate alacak elan idare işi 
en ucuz fiat verene vermeğe mecbur değildir. Teklif sahiplerinin 
vücuda getirdikleri eserlerin bir listesi tcklifnameye 11111>tedilecek
tir. 

4 - Teklifler encümene zarf içinde kapalı olarak ..-itecektir. 
5 - Bu işe aid şartname, projeler fen servisinden 31 lira muka

bllinde alınacaktır. 
6 - Mütemmim izahat için yolcu salonu inşaat w.r.una müra-

caat edilecektir. (3887 · 3 '* 
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Mektebliler ! .. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıl1çıoğl oda 
Anafartalar Caddesi No: 111 Teıefon: 1230 

Beypazarı mal müdürlüğünden: 
2 

Cinsi M. 
Hane 30 
Arasası 

Tarla 2297 

2757 

Mevkii 
Köyde 

Sivri 

Killik 

Yeri 
Karacaviran 

., 

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

Şarken Nizam oğlu Ahmet, garben 
ve cenuben yol. 

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

6000 Ören ardında Dudatta Şarken sağır oğlu Mustafa, Şitna
İen Hüseyin oğlu Satrlmış, garben 
Hüseyin oğlu Durmuş tarlası, ce
nuben kaya. 

2400 Kandavurda 

,. 8 dönüm Köyönü 

Cinsi dönüm 
100 de 91 2 
Sehin tarla 

,, 2 

,. 3 

" z 

• 

.. N 1 

1 

3 

,, ,, 3 

H " 
l 

1 

Tarla 2 

Tavşan tepesi 

No. 
11258 

11068 

9360 

9538 

11863 

8585 

9643 

10384 

8607 

5223 

S223 

10384 

Mevkii 
Arpalık 

Bahçe yed 

Sırt kaşı 

Özyolu 

~kçayn 

Ozyolu 

Sırt 

Vlrancık 

Özyolu 

Akçaburun 

ozyoıu 

Ozyolu 

,, 

Macunda 

Bulunduğu yre 
Uruş köyünde 

,, 

" 

,. ,, 

• " 

" 

., 

,. 

" il 

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

Şarkn Serçe oğlu Molla, Hasan 
tarlası, garben Serçe oğlu Mehmet 
tarlasr, şimalen Serçe oğlu :Me~ 
met tarlası, cenuben Bayraktar og
lu Mehmet tarlası ile çevrilir. 

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

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

Şarken sirkeci oğlu Stileytna'_', 
garben Habip oğlu İbrahim, şı. 
malen Yusuf oğlu Mhmet, cenU
ben sofacı oğlu Bayraktar. 

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

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

Şarkan otuz bir oğlu, Abbdul~ah, 
garben tuzcu oğlu Mehmet, şuna.. 
len ve cenuben Mehmet ef. 

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

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

Şarken sahibi senet, garben Ka.. 
sım oğlu Ahme4 şimalen deli 
Mehmet oğlu hacı Hüseyin ce
nuben yine hacı Hüseyin. 

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

Şarkan çankal oğlu İbrahi..m. gar
ben yol, şimalen ve cenu~ Salih 
oğlu Mehmet. 

Şarken Mustafa ef. , garben Emir 
topal oğlu Mehme4 şlınalen ça.. 
kır oğlu Mahmut, cenuben Bekir 

oğlu Mustafa. 
Yukarda hudut ve evsafı salresl yazılı olan ve tapuca mUseccel bulunan hazinei· maliyeye aid 18 

parça gayri menkullerin mülkiyetleri satılmak tize.re açık artırmaya konu~~ş.tur. Bedeli mil. 
zayede haddı ınyık gfüiildüğii takdirde 27. 10. 1937 gününe rastlayan çarş~ba çıınü saat ıs. de mal
müdürlüğU nezdindeki satış komisyonundc.u ihaleleri yapılacaktır. Talıplerı % 7,S temınatlarile 
ihale günü olan mezkfu' gün ve aaatte komisyona müracaattan ilm olunur. (3922) 3-5783 

ULUS'un iLAN ŞARTLARI 

Beher Beheı 
Santimi Santimi 

Sayfa Kuru~ Sayfa Kuruş 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 ve 8 30 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilinlardan 
% 15 tenzilat yapxtrr. 

2 - Zayi iınn bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTIARJ 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 ,, 16 

" 3 Aylığı 5 ,, 9 ., 
Telefon: 

Abone ve ilful: 1064 

DİŞ TABİBİ 
Azize Taymas, muayeneha

nesinin Postane caddesindeki 
yeni, "ESEN" apartnnanma 
naklolunduğunu saıym hasta
larına bildirmekle şereflenir. 

3-5881 

Taksitle satılık fabrika 

Sümerbank umumi 
müdürlüğünden: 

Turgutluda Kısmalı mevkiinde kain tuğla ve kiremit fab
rikası aşağıdaki şartlarla ve pazarlıkla açık müzayedeye konul
muştur: 

ı. - Fabrikanın muhammen satış bedeli Tl. 12.000.- (on 
iki bin lira) drr. 

2. - Pazarlığa ittirak için muhammen bedelin yüzde 7,5 u 
nakid veya teminat mektubu olarak bankamıza yatınlmalıdır. 

3. - İhale olunacak bedelin yüzde 20 si nakit ve peşin ola
rak tediye olunacaktır. 

4. - İhale olunacak bedelin yüzde 80 i beş müsavi taksitle 
beş senede ödenecektir. 

5. - Müazyede 29.11.1937 pazartesi günü saat onbeş buçuk
ta Sümer bank umumi müdürlük binasında yapılacaktır. 

6. - Taliplerin müzayede gününden bir gün eveline kadar 
Sümer bank Umumi muhasebe müdürlüğüne müracaatları la
ı:rmdx:r. 

7. - Banka mezkQr fabrika satı§ını dilediğine ihale etmek 
hakkını muhafaza eder. 3-5883 

Doktor A. İhsan Aksan 
Nümune hastanesi dahili hastalıklar mütehaşsısı. 

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

Tei.elon: 1216 3-5828 

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

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Kiralık Apartıman 
Havuzbaşı İzmir cadde

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

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

Görmek için karşısındaki 
apartımanda 6 N o. ya müra-
caat. 3-5857 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

Viyana Üniversitesi kadın 
klinikleri sabık ,Hielfartzi) 

Adli1 :? sarayı hizasında Ah· 
med Şanin apartunanında has
talarım kabule başlamıştır. 

~ Tl. 2022 3-5797 
~ 

~~ ..... ~ 

250-300 
Metrelik Arsa 

parçaları 

Sağhk bakanlığı yanında Ce
beci asfaltı üzerinde, yeni yapı
lacak Trbbiye karşısında. Müra
caat: Telef. 1990 

3-5836 

Kiralık Daire· 
Anafartalar caddesi Güzeller 

sokak numara (9) apartımanda 
ikinci kat kiralıktır. İstiyenler 
Türk maarif cemiyetinde Haındi 
önala müracaat edebilirler. 

Telefon: (2182) 

3-5903 

Kiralık Kat 
Altı oda, kiler, hizmetçi oda

sı muşamba döşeli müteaddid do
Japlx kullanışlı tanı nezaretli : 

Demirtepe urunç sokak No. 4 
Telefon 2013 3-5821 

1 

İmtiyaz sahibi ve Basmtı-1 
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İş1eri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK 

Ulus Basrmevi: ANKARA 

YENi 
-

BU GECE 

AŞ 

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

R 
A 
D 
y 
o 
L 
l 
N 

Bunun içindir ki ,on binlerce kişi "Radyolin,, kullanarak yaban· 
cı ve pahalı diş macunu kullanmaktan kurtulmuşlar ve böylelikle 

hem srhatlerine, hem keselerine iıizmet etmişlerdir. Bunun için 
Tavsiye ediyoruz 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

ile dişlerinizi fırçalayınız 3-5924 

TÜRK HAVA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
24 üncü Yeni tertip başlamıştır ... 

1 inci keşide 11/ İkinci teşrin/ I937dedir. 

Büyük ikramiye: 3 0000Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük 

.-.. ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık 
iki adet mükafat vardır .. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

1 ürk yüksek mühendisleri 
birliğinden 

Kiraya verilecek olan Yenişehirde Atatürk uranındaki bir
lik binasının gazino, lokanta ve pansiyon kısımlarının yapdan 
artırmasında verilen teklifler layik hadde görülmediğinden 27 
birinci teşrin 1937 çarşamba günü saat 18 de pazarlıkla ar
tırma yapılacaktır. 

İsteklilerin bu husustaki şartnameyi görmek üzeeıe hergün 
saat 17.30 dan sonra birlik katibine müracaatları ilh .tlunur. 

• 

( 4005) 3-5902 

·----·----------------------' 
·----REÇETELERiNiZi ---• 

( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

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

Serveti fünun 
1891 UY ANI~ Serveti fünun 

1891 
Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik abone 10 lira, Sayısı 20 kuruş. 

SiNEMALAR HALK 

937 • 938 Sinema mevsiminin en gUzido 
Jönprömiyerlerinden ROBERT TAY

LOR BARBARA ST A VİNK ile bir-

BUGÜN BU GECE 

İki muazzam film birden 

1 - Kara odanın esrarı 
2-Drakula likte çevirdiği fransızca sözlü 

NAMUS BORCU 
Ayrıca - Dünya haberleri 

RALK MATİNESI 12.15 de 

SÖZDE KJ'7.T.A R 


