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.Asa ble Çine 
ınuzahirdir 

Milletler cemiyeti Çine 
yardım imkinlarını arıyor 

Cenevre, 5 (A.A.) - Milletler Cemiyeti asa.ınbleıi, bu akıam, Çin
Japon anlaımazlığı hakkındaki istipri komite tarafından verilen iki 

:! raporu, içinde karar suretleriyle birlikte tasvib etnıittir. 

~ Asambleye verilen karar sureti : 
Cenevre, 5 (A.A.) - Milletler Cemiyeti asamblesine Uzak şark 

anlaşmazlığı hakkında tevdi edilen karar sureti projesinde üç esaslı 
nokta mevcuddur: 

Çin hududlarında bir japon aıkeri 

BCJ§betke 

Irak 
Falih Rıfkı AT AY 

Milletler Cemiyeti asamble top
lantısında bulunduktan sonra ls
tanbula gelen Irak Dıt Bakanı B. 
Tevfik Elsüveydi iki gündenberi 
tehrimizde bulunmaktadır. Irakla 
ötedenberi devam edegelen dost
luğumuz Sadabad misakındanberi, 
hususi bir yakınlık almıştır. Irak, 
İran, Afgan ve Türkiye Asya orta
aından Akdenize doğru, sarsılmaz 
ve yıpranmaz bir barış bloku teı
kil etmektedirler. Cihanharbına 
kadar her türlü kargaşanın kayna
ğı addolunan, bin türlü politika 
oyunlarınrn ve emperyalizm tah
riklerini kendi evladlarının bol 
kanı ve zaman zaman hürriyetleri
nin pahası ile ödeyen bu bölge, 
timdi en ileri. milletlere misal hiz
nıeti görecek bir huzur ve nizam 
İçindedir. Umumi tarihin hiç bir 
devrinde istikrar yüzü görmiyen 
hu topraklarda, ne ıınır, ne hak, 
ne de hegemonya kavgası kalmıı
tır. Her birimiz, ayrı ayn, ülkele
rimizin bayındırlığına ve halk yı
iınlarımızın refah ve rahatına, 
aonra da hepimiz birlikte bölge
nıiz ve cihan barııının kuvvetlen
nıesine çalışıyoruz. Hür sancakla
hmızın gölgesi altında, asırlarm 
tahrib ettiği yakın ıark nihayet 
kendini inp ediyor! Kara veya 
kızıl bulutların kaplayıp kararttı
ğı gök kubbesinde bizim havamız 
ferah ve aydınlıktır. 

lrakın müstesna vaziyeti söz 
götürmez. iktidardaki bazı deği
l ikliklerin ve bazı hadiselerin kö
tücüller araaında uyandırdığı zan
na rağmen Irakta politika istikran 
asla sarsılmamııtır. Çünkü bu is
tikrar, frakın hayati menfaatleri
tıin ilham ettiği zaruretlerden doi
llluştur. Batında irade, bilgi veba
•iret sahibi muhterem hükümdar
ları bulu.nan Irak vatanperverliği, 
lrak nizamının ve teahhüdlerinin 
ba~lıca müdafaa inancasıdır. 

lisafirimizi saygı ile selamla-
tı..:. 

1 - Asamble, Çine manevi müzaheretini verir, 
2 - Asamble, Çinin meşru müdafaa hakkının icrasına engel ola

cak mahiyette tedbirler alınmamasını tavsiye eyler, 
3 - Asamble, aza devletleri, Çine yardım izin ne gibi tedbirler 

alabileceklerini bildirmeye davet eder. 
Uzak ıark hakkındaki rapor ı--------------
Cenevre, 5 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti Genel Sekreterliği, uzak şark 
meselesi hakkındaki raporu neşretmiş
tir. 

Bu raporda deniliyor ki : 
Komite, hadiseleri tetkik ettikten 

sonra, aşağıdaki noktaları müşahede ey
lemiştir : 

1 - Japonyanm Çine karşı karada, 
denizde ve havada yaptığı askeri bMC
kit ve anlaşmazlığa sebeb te§kil eden 
hadise ile müt>enasib değildir. 

2 - Bu harekat, japon devlt adam. 
larınm kendi siyasetlerinin hedefi ola
rak gösterdikleri n .. i memleket arasın& 
dostane it birliğini kolaylaştırac;ak ma
hiyette değildir. 

3 - Japonlar bu hareketleri muhik 
gösterebilmek için ne mevcud muahede
leri ve ne de herhangi bir meşru müda
faa hakkmı ileri süremezler. Esasen bu 
hareketler, Japonyarun dokuz devlet mu. 
ahedesinde ve Parits paktında tasrih 
edilmi' olan taahhüdlerine muhalif. 
tir. 

Mareşal Çakmak 
bugün geliyor 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Dost Yu· 

goslavya ordusunun sonbahar manev
ralarında bulunduktan sonra memleke.. 
timize dönen mareşal Fevzi Çakmak 
ve maiyetindeki askeri heyetimiz bu 
günkü trenle Ankaraya hareket etti. 
Mareşal Haydarpaşada askeri erkan ta.. 
rafrndan uğurlandı. 

M arqalın general M etakıaıa 
telgı-alı 

Atina, 5 (A.A./ - Atimı ajclıısr bil
diriyor: Türkiye genelkurmay başkanı 
mareşal Fevzi Çakmak, Adatepe torpi
do muhribinden, başvekil B. Metaksaaa 
Atinada gördüğü iyi kabulden dolayı 
teşekkürlerini ve gerek B. Metaksasa 
ve gerek yüksek elen ordusunun şefle_ 
rine selamlarını bildiren ve aynı za
manda dost ve müttefik memleket hak. 
kındaki samimi hissiyatını ifade eden 
bir telsiz telgraf göndermiştir. 

Ruzvelt haksız tecavüz 
ve müdahalelere 

şiddetle hücum ediyor 
Şikago, 5 (A.A.) - Bir köprünün açılqı mü

nasebetiyle bir nutuk ıöyliyen Reisicumhur B. 
Ruzvelt, dıt siyaset meselelerine de temas etınit 
ve bazı devletler aleyhinde ıiddetli hücumlarda 
bulunmuıtur. 

B. Ruzvelt ezcümle demiıtir ki ı 
- Briand - Kellog paktımn doğurduğu büyük 

ümidler, yakın zamanlarda, bir tedhit ve anarıi 
devresi içinde yok olup gitmittir. Bu vaziyet, 
bmıdan birkaç sene evel, diğer milletlerin dahili 
itlerine sebebsiz müdahaleler ve yabancı mem
leketlerin arazisi üzerinde yapılan işgaller ile 
başlamıt ve bugün medeniyetin temellerini sarsa· 
cak vahim tehlike halini almııtır. 

Harb ilan edilmeksizin, haber vermeksizin ve 
haksız yere, ve aynı zamanda büyük bir soğuk
kanlılıkla aivil ahali, tayyare bombaları ---------------

ile katledilmektedir ve denizaltı gemi- Akdenı·zde 
leri, sebebsiz yere, ismine sulh hali de.. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

ULUS 
• 29 birinci teşrinde 

yeni makinesinde 
28 sayfa çıkıyor 

Cenevre, 5 (A.A.) - Milletler ce
miyeti konseyi, bu akşam A.kdenizde, 
en iptidai insaniyet kaidelerine muha
lif olarak ticaret gemilerine karşı de
nizaltı gemileri tarafından yapılan hü. 
cumları takbih eden bir karar sureti 

kabul etmiştir. 
lngiliz muhribine yapılan tecavüz 

Londra. 5 (A.A.) - Royter ajansının 
öğrendiğine göre, Baslik'e taarruz et. 
mit olan denizaltı gemisini bulmak 
için yapılmakta olan araştırmalar bı- ,-

1 
ralnlmı9tır. İngiliz gemilui, normal 
devriye vuif.elerine başlamışlardır. 

Do•t Irak Dlf l§ler Bakanı B. T evlik ElsüLıeydi Baıbakan 
vekili 8. Celal Bayarla beraber 

Dost irak dıs isler bakanı B. _, _, 

Tevfik Elsüveydi şeh:rimizde 

Atatürk Irak dış işler 
bakanını kabul ettiler 
Dost Irak hükümeti Dıt Bakanı B. Tevfik Elsüveydi dün sabahki 

trenle şehrimize gelmiştir. Misafirimiz: İstasyonda Dış Bakanı Dr. 
Rüştü Aras, hakanlık siyasi müsteşarı B. Numan Menemencioğlu ile 
Irak hükümeti Ankara elçisi B. Naci Şevket ve maiyeti, dış ha.kanlık 
ileri gelenleri, Ankara Belediye reis muavini B. Tahsin Kayaalp ve 
Emniyet Direktörü B. Sadri Aka tarafından karşılanmıştır. 

Pr. Pittard'ın 
konferansı 

Proleıör Pittard 

Cenevre üniversitesi profesörlerin
den Pittard° önümüzdeki cuma günü 
Ankara halkevinde "medeniyetin men
şeleri,. mevzulu bir konferans verecek.. 
tir. Sayın profesör, ikinci türk tarih 
kongresine iştirak ettikten sonra ecne

bi alimlerle birlikte Alacahöyük, Bo-

ğazköy istikametinde bir tedkik seya. 
bati yapmış ve Yozgatta heyetten ay. 
rılarak beraberinde karısı ve müzeler 
müdürü Hamid Koşay olduğu halde 
bazı tarihi tedkikler i!iin Malatya yolu 
ile Adıyamana gitmişti. Profesör cu. 
maya kadar şehrimizde olacaktır. 

Irak Dış Bakanı saat 12.30 da 
Baş bakan Vekili B. Celal Bayar'ı 
ziyaret etmiştir. 

B. Tevfik Elsüveydi öğle ye
meğini hususi surette yedikten 
sonra şehir içinde bir gezinti yap
mıtlar ve beraberlerinde elçi Naci 
Şevket bulunduğu halde Cumhu
riyet merkez ve Türkiye it &n
kalarını ve nümune hastahanesini 
ziyaret etmiılerdir. 

Her iki bankada Irak Dış Bakanım 
banka umum müdürleri karşılamışlar 

ve muhterem misafire bankalarının bii
tün servislerini göstererek lazmıgelen i 
zahlarz vermişlerd ir. 

Büyük Önder Atatürk Irak Dıt Ba
kanını saat 17 de Çankayada kabul bu
yurmuşlardır. Bu kabulde Dış Bakam 
Dr. Rüştü Aras ve Irak Elçisi B. Nad 
Şevket de hazır bulunmuşlardır. Saat 11 
de Başbakan vekili B. Celal Bayar B. 
Tevfik Elsüveydiye ziyaretlerini iade 
etmişlerdir. 

Dış Bakanımız Dr. Rüştü Aras. B. 
Tevfik Elsüveydi şerefine saat 20.30 da 
dış bakanlığı köşkünde bir ziyafet ver
miştir. 

Bu ziyafette Başbakan Vekili B. 
Celal Bayar, Cumhur Reisliği haf yaveıt 
ve hususi kalem müdürü, Siyasi müste
şar B. Menemencioğlu, Irak elçisi B. 
Naci Şevket, elçilik ve dış bakanlığı ile
ri gelenleri bulunmuşlardır. 

Irak dış bakanı bu akşam Toroe 
ekspresiyle memleketine hareket ede
cektir. 

lstanbul röportajı: 

Türk tarih sergisinde 
cumhuriyet devri 

Türk tarih ıergiıinde cumhuriyet devrini göıteren köıe 
[ Y azıaı 2 inci ıayfamızdadıı· ] 



ULUS 

lstanbui röportajı: l Z M iT MEKTUBU 

Türk tarih serQisinde lzmitte türlü 
cumhuriyet devri ~!,!!!"~!~o~onü 

Türk tarih sergisinin i.ki vazifesin- ( kadın, sanat, evkaf, istatistik, matbuat, ve endüstri hayatında büyük bir yer a.. 
den birincisi, türk tarih tezini, devirle-

1 

potıta telgraf solda erkek izcilerden lan kağıd ve sellüloz fabrikaları, ıehri-
re göre tasnif edilmif tarihi vesikalarla sonra spor, tayyare, kızılay, Ankara, mizin ilerlemesinde mühim bir rol oyna-
lzah etmekti. İkinci vazife de Atatürk Çiftlik ve Ziraat Bankası köşeleri var- maktadır. Geçen yıllara nisbetle şehri _ 

devrinin, büyük türk tarihi iç.indeki dır. miz çevresinde büyük bir hareket görüL 
müstesna ve kıymetli mevkiini ifade i- Köşeler üzerinde sıraaiyle kısa izah- mektedir. 
di. Birinci vazifeyi başarmak için Dol- lar yapacağız: 
mabahçe merasim salonunda yapılan te
aiaattan evelce kısaca bahsettik. İkinci 
vazife için aynı salonun ortasında at 
nah toklinde bir kısım yapılmı,tır. 

Salonun diğer cepheaindeki büyük ka
pıdan giren ziyaretçiler bir tarih mih
rabının önünde "B ü y ü k t ü r k" il 
tazimle selamlarlar. 

Mihrabın sağındaki methalden bü
yük salona girilince dıvar tarafı takib 
edilirse tarihi kısımlar görülür. Bura
ya gidilmiyerek soldaki aralıktan cllm
huriyet kısmını ihtiva eden nal ~k!in
de.ki tesiatın içerisine girilmiş olur, 
nalın tam kavis halindeki merkezinde, 
yerden biraz yüksek ve meyilli, koyu 
renkte kumaşla kaplı bi.r satıh vardır. 
Üzerinde altın harflerle şu yazıyı görü-
yoruz: • 

"Büyük işleri büyük miJletler ya
par. K. Atatürk" bu sathın üzerinde 
yükselen kavis içinde tam ortada bü
yük millet meclisinin içtima halinde
ki resmini görürüz. Atatürk kürsüde
dir. Meclis huşula büyük 'efi dinliyor. 
Resmin üstünde "Hakimiyet milletin
dir'' ibaresi vardır. Altında Atatilrkün 
fU vecizesini okuyoruz: 

Ordu: 
Ortada baş kumandan Atatürkün bü

yük taarruza tekaddüm eden günlenıe 
cephede almmıı büyük bir resmi vardır. 
Bunun iki yanındaki resimler İstiklal 
barbına aiddir. Hartalar ise sıra ile 
ilk milli cephelerle, İkinci İnönü har
bmı, Sakarya harbını, büyük taarruzu, 
zeminindeki kabartma harta da baş ku
mandanlık meydan muharebesini göster. 
mektedir. Ordu köfesi bize Atatürkün 
fU cümlesini tekrarlıyor: 

"Vahdette ve emelde azim ve ısrar 
eden millet, mağrur ve mütecaviz her 
diifmanı eve/ ve ahir gurur ve tecavü
zünde nadim kılar. 

Adliye: 

Burada adaleti temsil eden gözleri 
bağlı iki kadın silüeti görüyoruz. Biri· 
sinin elindeki terazi kapitülasyonların 
biT kefeye verdiği ağırlıkla daima mu
vazenesizdir. Bu saltanat adliyesini i
fade ediyor. Sağdaki timsalin elindeki 
terazi kefelerinde hiç bir ağırlık yoktur 
ve muvazenededir. Bu da cumhuriyet 
adliyesini temsil etmektedir. Atatürkün 
adliyemize verdiği istikameti şu cüm· 
lede toplanmıştır: "Adliyemizde her 
türlü tesirlerden cesaretle silkinmek ve 
seri terakkiyata atılmakta asla tered-
düd olunmamak l§zrmdrr.,, 

[ Diier kötelerin izahlarını da bq
ka bir yazımızda yapacağız.] 

Kemal ONAL 

İstanbul üniversitesi 
yarın derslere başlıyor 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Per
'cmbe günü üniversitenin bütün fakül
telerinde derslere başlanılacaktır. Rek
törlük o gün için bir program hazırla. 
mııtır. 

Bu programa göre konferans aalo. 
nunda profesörlerle talebeler toplana
caklar ve rektör B. Cemil Bilsel bir a-
çıhı nutku söyliyecektir. 

Bundan 110nra profesörlerden 
ilk dersi verecektir. 

biri 

1 ütün rekolten 
İzmit'in en mühim istihsal maddele-

rinden olan tütün, geçen yıllara kıyasla
nırsa bir misli daha çok ve nefis bir ıe
ki lde yetişmiştir. Kurutma zamanlan 
da çok iyi gittiği için uç ve uç altı elleri 
de tam ve noksansız elde edilmektedir. 
İnhisarlar idaresi ve tüccarlar tarafın

dan bugünlerde tütün müstahsillerine 
avans verilmeğe başlanacaktır. 

Meyvacılık 
Şehrimizde meyvacılık gün geçtikçe 

ilerlemektedir. Bilhassa İzmit'in Anka-
ra ile İstanbul arasında bulunması, de-
miryolu ve vapur gibi iki modern nakil 
vasıtasına malik olması meyva sarfiyatı· 
nı arttırmakta ve meyvacılığı teşvik et
mektedir. Elma yetiştirenler ve elma el
de edenler seneler geçtikçe gittikçe ço -
ğalmaktadır, Elmacılığı daha çok teşvik 
için aşağı Kirazca köyünde bir elma 
fidanlığı kurulmuştur. Harice gönderi -
len elmaların ambalajına da büyük bir 
ehemiyet verilmektedir .. 

Av mevsimi 
Av mevsimi geldiği için meraklılar 

avlara başlamışlardır. Bıldrrcın, keklik, 
sansar, tilki, çulluk, sülün ve tavşan İz
mit'in korularında ve ormanlarında pek 
çoktur. Hele yaban ördekleri sürüler ha
linde gezmektedirler. Yalnız avcılık he. 
nüz halk arasında yayılmamıştır. Ancak 
bu sporu birkaç meraklı yaşatmaktadır-

Göçmen iıleri 
İzmit ve etrafına yerleştirilen göç -

menler, timdi mesud birer cumhuriyet 
vatandqı olmuşlardır. En kısa bir za
manda tamamiyle müstahsil vaziyetine 
geçmişler, ev, bark, çift çubuk sahibi 
olmuşlardır. 

Ağaç sevgisi 
Halk arasındaki ağaç sevgisi, devlet 

teşkilatının kurucu ve koruyucu eli ile 
bir kat daha artmaktadır. Demiryolu cad
desi dört sıra ağaçlarla örülmil§tür. ML 
mar Yansen bile, bu tabii güzelliğe lm
renmiştir. Kağıd fabrikasma giden yol, 
vilayet fidanlık yolu, Paj caddesi ağaç
landınlmıttır. Vilayet konağı çevresi de 
çamlarla adeta, koruluk haline korunuı-
tur. 

Körfezin nihayet bulduğu saha iki 

6. 10 - 1937 

Palamutlanmızın kontrotu 

Yeni nizamnamenin 
tatbikine başlandı 

ihraç mallarDDizın. ~ında en mühim bir madde olan palamutla· 
r~z~n dıt pazarlarda ıyı fıatlarla müfteri bulabilmesi için lktısad V ~ 
kale~ce hazırlanmq ve Bakanlar Heyetince taavib ec!ilmit olan "Pa· 
lamut ıhracabnın murakabesine dai r nizamname,, yürürlüğe girmİf 
bulunmaktadır. 

Nizamnamenin ikinci madde
sine göre aıağıda yazdı hallerde 
ihraç edilecek palamutlar bu ni
zamname hükümlerine tibi tutul
mamaktadır: 

A - Gayri safi 500 kiloya ka
dar nümune olarak gönderilecek 
palamutlar, 

B - İkbsad Vekaleti kontrol 
memuru buhmmıyan yerlerden 
hudud me.'Dleketlerine Adalarde
nizindeki bütün adalara Girid ve 
Kıbns dahil olmak üzere diğer 
türk ı.ahillerine mücavir adalara 
500 lira kıymetine kadar ihn.ç e
dilecek palamutlar. 

Kontrolun ıekli ve sureti icra.ı 

Palamut ihraç edecek tacir ve yahut 
mümessili; kontrol memuruna bir be
yanname ile müracaat ederek ihraç e
deceği malın kontrolunu ister. Bu be
yannameler İktısad Vekaletince tesbit 
edilecek formüle göre tanzim olunur. 

Kontrol memurunun bulunduğu mer
kezde kontrol beyannamesinin tevdiin
den itibaren yirmi dört saat zarfında 
yapılır. 

İhracatçı veya mümessili yahut kon
trol memuruna tahriren irae edeceği 

bir vekili kontrol esnasında hazır bu
lunmakla mükelJeftir. 

Kontrol, ihraç edilecek partiden mÜ
nasib mikdarda çuvalların tefrik ve mu
ayenesi suretiyle icra edilir. 

Kontrol memurları palamut ifletıen 
veya palamut bulunan bilumum han ve 
depoları teftiş ve murakabe edebilirler. 

İhracatın "Tip-nümune'' esasına gö· 
re yapılacağı mahallerde "Tip-nümu
ne" ler İktısad Vekaleti kontrol memu
ru, İktısad Vekiletince palamutçular 
arasından seçilecek iki zat ve Ticaret o
dası veya Borsası bulunan yerlerde bu 

senedir büyük bir koru haline gelmekte
dir. Bu koruya her sene birkaç bin ağaç 
dikilmektedir. İzmit'te ağaç sevgisiyle 
çiçek sevgisi ldeta muvazi yürürler. He· 
men hiç bir ev yoktur ki taleler, karan· 
filler ve çefidli çiçeklerle bezenmif ol
ınaauı. 

teşekküller tarafından palamuttan iyi 
anlar kimseler arasından intibah oluna 
cak birer zattan mürekkeb bir heyet ta· 
rafından hazırlanır. 

Heyet azaların ·n intihablarında, a
sil azalarm bulunmadığı zamanlarda 
vazife görmek üzere, yedekleri de se
çilir. 

Nizamname hükümlerine muhali/ 
hareketler 

Kontrol esnasında bu nizamname hü
kümlerine aykırı bir hal görülecek o
lursa keyfiyet İktısad Vekaleti kontrol 
memuru tarafından tanzim olunacak bir 
zabıt varakası ile tesbit olunur. Zabıt 

varakaları dört nüsha olmak üzere kale· 
me alınır. Palamut ihracatçısı veya mü
messiJi münderecatına itirazı olmadığı 
takdirde zabıt varakasını derhal imza
lamağa mecbur olduğu gibi itirazı var
sa itirazın neden ibaret oJduğmıu zabıt 
varakasının hususi hanesine derhal ya
zıp imaz etmeğe mecburdur. 

Zabıt varakalarının bir nüshası ala
kadar ihracatçı veya mümessiline veri· 
lir. Diğer nüshaları kontrol memuru 
nezdinde muhafaza edilir. 

Zabıt varakasına palamut ibracatçı
sı veya milmessili tarafından itiraz vu· 
ku bulduğu takdirde ihtilafın mevzuu 
kontrol memurunun müracaab il.zerine 
kırk sekiz saat zarfında (27) nd mad
dede yazılı heyet tarafındaa kontrol 
memuru ile alakadar ihracatçı veya mil
messili hazır olduğu halde tetkik olu• 
nur. 

Kontrol esnasında nizamnameye ay
kırı görülecek hareketlerden dolayı çı
kacak ihtilafları tetkik ve karara rap
tetmek üzere a'8ğıda gösterilen tekilde 
bir heyet seçilir. · 

1 - Mahalli ticaret odası tarafın
dan bir sene müddetle intibah olunacak 
ve İktıaad Vekiletince tasdik edilecek 
palamuttan anlar bir zat, (aynı zaman· 
da bir de yedek seçilir). 

Aza, ihtilaf çıkan palamut ihracat

çısının usul ve furu akrabasından veya 

dördüncü dereceye kadar civar hısımla

rından olduğu veya müstahdenti bulun• 

duğu takdirde heyette bulunmaz. 

"Büyük millet meclisi, türk milleti
nin asırlar süren tecrübelerinin hülasa
sı ve onun bizzat idare etmek şuilrunun 
canlı timsalidir." Meclis resmının 

sağında tarihi bir resim vardır. Ağır ve 
düşünceli çehresini aiyah bir kalpak 
çevreleyen Atatürk, karlar üstünde bir 
yamaca doğru ilerliyor. Karlı ve kim
aesiz ufukta bu heybetli çıkış bize çok 
feyler ilham ediyor. Sırtındaki uzun 
kürkle başındaki geniş kalpak resmin 
gerisindeki eski model bir otomobil, bi
ze milli cidal yıllarında olduğumuzu 

söylüyor. Büyük kahraman seferi kı
yafetiyle o g ünlerin çetin işlerinden 

birini başarmağa gidiyor. Aşılacak sırt 
ne kadar dik ve güç de olsa ötesinde 
kurtluşun aydınl.nk ve ılık ufukları var. 
Buna olan imanla çetin yolcuJuğun İ.8· 

tediği bütün azim çehrede toplanmış
tır. Bahtiyar bir vatan çocuğunun tcs
bit ettiği bu ilahi çıkış için mubayye
Iemizi tazyik etmiyelim. Resmin altına 
konulan yazılarla kendileri bize bunun 
sırrını vermişlerdir : ''Zafer, zafer be
nim diyenin,· muvaffakiyet, muvaffak 
oldum diyebilenindir.,, 

Sağda sefer kıyafetiyle mHli cida
lin başbuğunu selamlamıştık. Solda, 
cumhuriyet ve inkilab yıllarının büyük 
reisi önünde eğiliyoruz. Şimdi bütün 
memleket onunla birlikte türk tarihinin 
büyük ışığı altında muasır medeniyetin 
üstüne çıkmağa çabalıyor. 

V A~i' N ··K 1 L 'A ·R 
2 - Borsa bulunan yerlerde borsa 

komiseri, bulunmayan yerlerde ticaret 

ve sanayi odası başkatibi. (Yedek olarak 

vekilleri bulunur). 

Büyük Şef'in resmi altında şu direk

tifleri al;yoruz: 
"Milletimizin vasıl olması zaruri o

lan merhaleler behemehal kat olunacak 
ve en nurlu hedeflere varılacakr:r Bu
nun için biribiı lrnize vereceğimiz işaret 
şudur: ileri daima ileri'' gene sağa dö· 
nersek üstte parti ve halkevi teşkilatını 
gösteren Türkiye hartası vardır. Bu· 
nun altındaki satırlar Büyük Şefin 

dir: ''Bütün bu i§leri partimiz programı 
özenle göz önünde tutularak başarıla
bilmiştir. Partimizin halkevleriyle bü
tün yurddaşlara kucağım açması va
tanda sosyal ve kültürel bir devrim yaptı,, 
Sonra buna mütenazır olarak, bafvekil 
lsmet İnönü; memlekete meclis kürsü
sünden milli şefin etrafında tek adam 
gibi birleşmemizi söylüyor. Sözleri ay
nen 'udur: ''iyi istikbal, iyi netice. A
tatürkün etrafında tek bir kişi gibi hep 
beraber bulunmaktadır.'' Meyilli sathın 
.kaide tcşlcil ettiği büyük mihrak bun
larla tamamlanıyor. 

At nalının iki dılını takib edersek 
içeride sıra ile ordu ile adliye, harici
ye, kültür, iktisad, gümrük ve inhisar
lar vekaletlerinin köşeleri, buna müte
nazır olarak sağda da donanma ile dahi
liye, maliye, nafıa, sıhat, ziraat veka
letlerinin köşeleri vardır. Nalın dışına 
gelince mihraka tekabül eden kavsin 
dlf sathında ortada Atatürkün gençli
ie hitabe inden bir kısım ve bunun sa
aında aolun "akız erkek genç İ"'cİ grup-

• Jarı vardı. Sabda kız izcilerden sonra, 

Garson mektebi 
lstanbulda bir garson mektebi a

çılmasına te~ebbüs edildiğini, prog. 
ramına adabı muaşeret, servis, yurd 
bilgisi ve lisan dersleri konduğunu 
ve Beyoğlu tarafında münaaib bir 
bina bulunur bulunmaz mektebin a
çılacağını gazeteler yazıyor. 

Bu teşebbüsün sahibi olan gar_ 
sonlar cemiyetini tebrik ederim. Üs. 
tü başı, parmakları, yüzleri ve diş
leri temiz garsonlar elinden su iç. 
mek bile lokantalarımızda yemek yi
yenler için bir mazhariyettir. Ha/bu. 
ki garson/uğun şartları içinde temiz. 
lik kadar, müşteri ile nezaket ve e
deb dairesinde görüşmek de. hak. 
kiyle hizmet edebilmek de garsonda 
aranacak başlıca vasıflarındandır. 

Ancak akla gelmez mi ki biz, ye· 
meklerimizi lokantalardan ziyade 
evlerimizde yiyen insanlar olmak 
dolayısiyle, büyük merkezlerde bi
rer de hizmetçi mektebi açılsın, ev. 
!erimize aldığımız bu kadıncağızlar, 
bütün medeni dünyada olduğu gibi, 
belediyelere bağlansın, ellerine bi
rer hizmetçi veaikası verilsin, hula. 
sa bütün bu bilinen usuller bizde de 
tatbik olunsun. Bu temenni, bilirim 
ki, - eski tabiriyle - bir hayali mu
haldir. Ve mesela Ankara'da hiz
metçi vaziyeti, ev ev dola~an, bak
kalın veya kasabın verdiği sağlıkla 

kapılanan, bir lira fazla teklif edi
lince bohçasını toplayıp şapkasını 

giyerek vedaa bile lüzum duymaksı-

zın hesabının görülmeı;ini istiyen, 
nereden gelip nereye gittiği belir. 

siz hizmetçi kadınların vaziyetidir. 
Ah bunları bir inzibat altına al. 

mak kabil olabilseydi. - N. B. 

Madam Staviıki ıahneJe 

Madam Staviski, hani ŞU milyonlar 
dolandıran, Fransa'yı ve dünyayı biribi
rine katan methur Stavski'nin l'Üzelliji 

ile methur kansı. 
iki sene evvel Amerika'ya gidip, ora

da, büyük terzilerde mankenliğe batla
dığım öğrendikten sonra bir daha ken
disinden bahsedildiğini itibnediiiıniz 
Madam Staviski bugün'erde tekrar Pa. 
ris'e dönmilf ve tekrar dedikodulara 
mevzu olmuttur: "Madam Staviski ev
leniyormut ! Madam Staviski büyük bir 
elektrik tirketine memur olmut !'' 

Halbuki Madam Staviski, etrafların.. 
da cereyan eden faciadan habersiz, bir 
mektebte okumakta olan iki çocuğunu 
görüp Amerikaya dönmek üzere Parise 

gelmiıtir. 

Methur olmak ne fena teydir? 

Bir musiki garibesi 

Paris'teki serginin lsviçre pavyonun· 
da herkesin dikkatini celbetınekte olan 
bir musiki garibesinden bahsedilmektedir. 

Musiki hakkında hiç bir bilgisi olrnı
y an bir adam piyanoda senfoni, egniye, 
operet gibi şeyleri kendi baıına bestele
yip muvaffakiyetle çalmaktadır. 

ismi Roggs olan bu adam Londra 
ptikama!iz enstitüsünde mü§ahede altına 
alınacaktır. 

Kadın ve koç kavgası 

Fransa'da Limoj'da., yetmit yaşmda 

bir köylü kadın, bir çayır kenarınc:a, yü
zü gözü kanlar içinde, başı ve vücudu 
ezilip berelenmit bir halde, ölü olarak 
bulaomuıtur. Kadının elinde bir bıçak 

ve bir değnek vardı. 
Bir katil vakuı karımnda bulundu

junu sanan zabıta, tahkikabm derinlet
tiriace bu ölüm hadisesinin neden ileri 
geldiğini tesbit ebe beğeni.rainiz? 

Kadıncağız çayırın bir kenarında, bir 
ağaç altında dinlenirken, orada otlamak
ta olan sürüden bir koç kendisine hücum 
etmİf, altına almıt, kadın nefsini müda
faa için yanmdaki bıçağı ve elindeki değ· 
neği kullanmak istemiş, fakat bu azılı 

hayvanın vurduğu toslara mukavemet 
edemiyerek, son nefesini, boynuz darbe.. 
leri altında teslim ebnittir. 

Beı aene yedi aylık uykudan 

sonra ..• 

1932 senesi ikinci kanununun bir gü
nünde, Şikago'nun banliyö trenlerinden 
birinde uyumakta olduğu görülen genç 
ve güzel bir kız, zorla uyandınhp evine 
götür:.ildükten sonra tekrar uyumut ve 
bir daha uyanmamııtır. 

Patrisia adını taşıyan bu genç kız bir 

daktilodur. Patrisia'nın uyku hastalığı
na yakalanmıt olduğu tesbit edilerek te· 

davisine batlanmıf, fakat aylar geçmif, 

sene olmuf, ve hasta uyanmaymca he
kimlik aleminin kaydetmediği bu derin 
ve devamiı uyku en büyük mütehassıs
lan alakalandırmıtbr. Bundan sonra Pat. 
risia kan nakli, oksijen teneffüsü, serom, 
hulasa ilmin bulduğu bütün vasıtalarla 
son günlere kadar, yani tam beı sene ye-

3 - İktısad Vekaletince seçilecek 
palamuttan anlar bir zat (bu .atın ha
zır buhmmadığı zaman heyette bulun· 
mak üzere bir de yedek seçilir.) 

Heyet (22) nci madde anıcibince 

alınını' nümuneleri tetkik ettikten soP
ra ihtilaf mevzuu hakkındaki kanaatle
rine müstenid kararlarını muc• aebeb· 
teriyle sarih olarak zabıt varakaaınıP 

hususi hanesine yazıp imzalarlar. 
Heyetin tetkik neticesinde vereceği 

karar ihracatçı veya mümessili tarafın
dan ileri sürülen itirazı haklı gösterdi
ği takdirde malın ihracına müsaade o· 
lunur. Bu takdirde zabıt varakasının, 

heyetin kararını da ihtiva eden, bir nüs· 
hası maH\mat olmak Uzere İktısad Ve· 
kaletine gönderilir. 

.......................................... ·-····· . . . . 
i H A V A f 
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Gölgede 22 derece 
Dün şehrimizde hava az bulutlu 

geçmi§, ısı gölgede 22, güneşte 50 dere
ceyi bulmuştur. Dün yurdu• Trakya, 
Kocaeli, Ege ve kısmen orta An.adolı.1 
mıntakalarında hava az bulutlu, yur
dun diğer yerlerinde bulutlu geçmiştir· 
En çok yağış Rize ve Orduda olmuş, 
kare metreye Rizede 60, Orduda 57 ki
logram su bırakmıştır. Düa en dutük 
ısı Kayscride S, en yüksek ısı da Ada
nada 32 derece olarak kaydedilmiştir. 

di buçuk ay yaıatdabilmit ise de geçell"" 
lerde bağırsaklarında zuhur eden bir il• 
tihah üzerine bir cerrahi ameliye netice
sinde zatirreeye tutulunca ölümün öııii
ne geçmek kabil olamarnqbr. 
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DIŞ lCMAL 

Japonya çıkmaza doğru 
gidiyor 

1 aponya için Uzak Şarkta gerek 
~ askeri ve gerek siyasi bakımdan 

Vaziyet gittikçe zorlaşmaktadır. Gerçi 
harb başlıyalı, japonlar birçok askeri za· 
ferler kazanmışlardır. Fakat bu zaferler 
Japonya'yı siyasi hedeflerine yaklaştır
anaıruştır. Japonya'nın hedefi, Çin'in fet
hi ve işgali değil, çinliterin Japonya'ya 
karşı uysal davranmalarına teminden 
ibarettir. Bir defa bunu temin ettikten 
sonra da Japonya, Amerika ve garbi Av
ı-upa devletlerinin Uzak Şark'taki men
faatlerini tasfiye edecektir. Japonya 
Uzun zaman Çin'i bu noktai nazarı kabu
le imale etıneğe çalıştı. Muvaffak ola
ntayıncadır ki şiddetli tedbirler almaya 
karar verdi ve bu tedbirler bugünkü 
harb vaziyetini meydana getireli. Japon· 
Ya'nın, Çin'de geniş mikyasta askeri ha.. 
rekata girişmek işine elvermez. Bunun 
İçindir ki hava bombardımanı ve seri as
keri harekat ile çinlilerin maneviyatları
nı bozmak, kendilerini yese düşürmek 
istiyor. 

Çin'e maddi yardonda bulunamıyan 
İngiltere ve Amerika'run da tahakkuku
na mani olmak istedikleri vaziyet budur. 
Çin'in silah kuvvetiyle kolayca mağlub 
olnuyacağım bilen İngilizler, biç olmaz
ea, Japonyanın k0Uar1 arasına atılmasına 
Yer vermemek istiyorlar. Bu sebebledir 
ki japonlarm çin şehirlerini havadan 
bombardıman etmelerine karşı, İngiliz 

hükümeti bem İngiltere hem de dünya 
efkarı umumiyesini, teçhiz etmektedir. 

Filhakika ilk zamanlar Çin'deki mü.
cadeleye karşı likayıd kalını, gibi görü
nen İngiltere, japonya'nın Çin'deki as
keri vaziyeti zorlaştıkça Uzak Şark me· 
selesiyle fazla meşgul olmaya ba,IBinı§
lır. 

Amerika'ya gelince; bu devletin Uzak 
Şark meselesi yüzünden herhanği bir 
maceraya sürüklenmesi varid değildir. 
Fakat hava bombardımanlarına kartı 
Amerika da şiddetli bir vaziyet almııtır. 
lngilterede Japonya aleyhine yapılan 
propagandanrn tı1 kı büyük harb arifesin· 
de olduğu gibi, Amerika efkarını da sü
ı-üklemrkte olduğu görülüyor. 

Diğer taraftan gene lngilterenin li· 
derliği al tında Millet!er Cemiyetinin 
''> irmi üçler" komisyonu da Japonya'
nın hareke tini takbih etmiştir. Velhasıl 
Jaı onya her taraftan bir takbih bom
bardımanı altına alınmış. Çinlilerin ma· 
neviyatını bozmak için giriştikleri bir te
şebbüste kendi maneviyatlarının bozul
tnası ihtimali belirmiş gibidir. 

Bu tPkbih bombardımaniyle beraber 
son günler zarfında İngiltere ve AmerL 
kn• da Japonya için hayli tehlikeli olan 
bir cereyan da baş gösterdi. Bazı nüfuz
lu politikacılar ve işçi partisi erkanı Ja
Ponya'ya karşı İngiltere ve Amerika'nm 
bir ticaret ab!okası yapmalarını ısrarla 
taleb etmektedirler. Japonya'nan lngilte· 
l"e İmparatorluğu ve Amerika ile ticare· 
ti, umum t:caretinin yüzde yetmişine ba
liğ olrr.aktadır. Binaenaleyh bu iki bü
Yük devlet tarafından alınacak böyle bir 
tedbirin Japonya'yı yola getirmekte 
tnü ... ssir o1 ;ıcağı asikardır. 

Belki de İngiltere hükümeti, İngiliz 

efkarı umum!yesini buna hazırlamakta
dır. H er halde Japonya bugün çıkmaza 
tirrniş görünüyor. Çünkü İngiltere ve 
Amerikanın tazyiki altında bombardı
lllandan vaz geçerse, çinliler nazarında 

küçük düşmü, olacaktır. Halbuki Japon. 
Ya, çinlilere garbi Avrupa ve Amer!ka'
dan asla yardım gelemiyeceğini isbat et
tnek içindir ki bu harekata girişmiştir. 
))jğer taraftan bombardımana devam 
ederse, lngillere ve Amerikanın müşte
t-ek teşebbüsleri karşıaında kalmak teh- · 
likesini göze a!mış olacaktır. 

Çok hesablr hareket eden japonlarm 
hı. defa acele ile bir çıkmaza sürüklen
dikleri anlaşıhyor. 

A. Ş. ESMER 

Almanyanın somurge 
isteği ve İtalya 

Roma, 5 (A.A.) - Bütün italyan 
i:ızeteleri, Almanyanm sömürg istekle.. 
tıni liitlerin tekrar teyid etmiş olması
tıı chemiyetle kaydederek nutuktaki 
~lrnan sömürgelerinin meşru sahibine 
~desinin enternasyonal adalet mesele
:~ halini aldığına dair olan kısmını 
ılhassa tebarüz ettirmektedir. 

ULUS =================================================-
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Çinliler japonların bir 
taarruzunu püskürttü 
Şimdi çinliler ilerliyorlar 
Şanghay, 5 (A.A.) - Muharebe, mütemadiyen artan bir ıiddetle 

devam etmektedir. Japonlar, çinlilerin ıiddetli mukavemetlerine rağ
men Lotien' den garb istikametinde ilerlemekte olduklarını iddia et
mektedirler. iddialarına göre japonlar, Çin müdafaa hattının hayati 
noktalarrndan biri olan Kiating'e bi,rkaç mil mesafede bulunmakta
dırlar. 

Şapei' de göğüs göğüse yapıl
makta olan muharebeler, gece 
gündüz devam etmektedir. Birçok 
telefat vardır. Bu sırada japon 
harb gemileri, Paotung'u fasılasız 
olarak bombardıman etmektedir. 

61 inci Çin e>rdusu kumandanı ge
neral Lifuyin, Chensi eyaleti valisi ge
neral Yenhsishan'm emriyle ve şimali 
Sensi'yi kaybetmiş olmak töhmetiyle 
idam edilmiştir. 

General, divanı harbm üç saat sü
ren içtimaında Yenhsishan tarafından 
isticvab edildikten sonra idama mah
kôm olmu§tur. 

Resmi japon tebliği 
Tokyo, 5 (A.A.) - Şanghaym mer

kezi Çin ordularına mensub olan ve 
30.000 kadar tahmin olunan Çin kuvvet
leri, Lotien'in garbındaki mıntakada 
bulunan japon mevzilerine taarıruz et
mişlerdir. 

3 ilkteşrinde saat 20 de başla.ıruş o
lan Çin taarruzu, 4 ilkteşrin sabahına 

kadar devam etmiştir. Bu taarruza mu· 
kabele eden japon kuvvetleri, Çin ta
arruzuna 3 saat karşr koymuşlardır. 

Bu taarruz esnasında çok şiddetli 
muharebeler olmuştur. Bu muharebeler, 
japon kıtaatının Changhay'ın şinıaHn
de karaya çıkarıldıkları tarihtenberi 
yapılmış olan en ciddi muharebelerdir. 
4 ilkteşrin günü sabaJ:ıın 9 unda Çin 
kuvvetleri çekilmeğe başlamıştır. Bu 
vaziyetten istifade eden japon kıtaatı, 
cephenin Lotien'den Tacbangchen'e 
kadar uzanan kısmında mevzilerini 1 
kilometre kadar ileri götürmüşlerdir. 

YUGOSLAVYADA 

Kabinede altı 
nazır değişti 

Belgrad, 5 (A.A.) - Niyabet mec· 
tisi altı nazırın istifasını kabul etmiş.
tir. Neşredilen bir kararname ile nazır
Larrn vekilleri aşağıda gösterilen şekil
de tayin edilmiştir.: 

Adliye Simonoviç, Orman ve maden
ler Kuyuneiş, Nafia Stoçoviç, Devlet 
nazın Novakoviç, Bedeni terbiye Vi
letiç, Maarif Vazaçeviç, Posta ve telgraf 
Çeverkiç, .• 

Siyasi mahfiller bu tebeddülatın 
Stıoyadinoviç hükümetini taırsin edece
ğini ve iç ve dış siyasette bir değişik
lik husule getkmiyeceğini kaydetmek
tedirler. 

Balonlarda mesafe 
müddet rekoru 

ve 

Moskova, 5 (A.A.) - Sovyet mamu
Hitındr.m üç motörlü 19.600 metre mi
kabındaki yarı sabit "SSSr v" balonu 
katiyen yere inmeksizin havada 130 saat 
kaldıktan ve bu müddet zarfında da 
çizilmiş olan rotayı takib ederek en fe. 
na hava şartları içinde 5000 kilometre 
yolu aldıktan sonra arızasız Moskova.. 
da yere inmiştir. Bu balon 1935 de alman 
Iz 127 balonunun tesis ettiği rekoru 
kırmakla kalmamış, bütün balonlara 

Bu taarruz esnasında japon tayyare- mahsus benzin almaksızın uçuş rekoru. 
leri, 4 ilkteşrin günü, çinlilerin en zi- nu da kırmıştır. 
yade mukavemet göstermiş olduktan ================= 
nokta olan Tachangchen'i bombardı

man etmişlerdir. 
Bu şehir, hemen hemen ıamamiyle 

harab olmuştur. 

Şanghay bombardıman edüdi 
Şanghay, 5 (A.A.) - Saat 13 te 3 

japon tayyaresi, şimal istasyonunu bom.. 
bardıman etmiştir. 

Çin kıtaları, Tiençin • Poukeou de
miryolu üzerinde japonlarm şiddetli bir 
taarruzunu tardetmişlerdir. 

Çinlilerin Fehtscheou'da bulunmakta 
oldukları söylenmektedir. 

Japonlar püskürtüldü 
Şanghay, 5 (A.A.) - Çin umumi ka

rargahı namına söz söylemeye salahiyet
tar bir zat, Lotien ve Luihangm cenu
bundaki mmtakada japonların yaptıklan 
birçok hücumların, şiddetli çarpışmalar
dan sonra püskürtüldüğünü matbuata 
bildirmiştir. 

Çeçi üniversitesi civarındaki Çin mev. 
zilerine hücum eden bahriye silahendaz
lan da, tamamiyle geri püskürtülmüştür. 
Japon tayyareleri ve topçu kıtaları, Şa.. 
pei şiddetli bir bombardıman altında tut
makta ise de Çin mevzilerinde hiç bir de
gişiklik vücude getirememektedirler. 

Nankinde neşredilen bugünkü Çin 
resmi tebliğinde de deniyor ki: Loying
kating tepelerine karşı teksif edilmiş o
lan japon taarruzu, akün kalmıştır. 

Çin kıtaatı, şarka doğru evvelki gün
denberi yapmakta olduğu ileri yürüyü
şünde hiç bir mukavemet görmemiştir. 

Şimali Çinde, Tsinpu demiryolu ü • 
zerinde Çin kıtaatı japonları Sangyuan
dan dışarı atmışlardır. Çin kıtaatı, düş.. 
mandan 35 tüfek ve diğer harb levazımı 
iğtinam etmiştir. Çin kuvvetleri, Suan
şen, Potov ve Fenkşialu'yu japonlardan 
geri almışlardır. Şimale doğru kıtaatmu
zm ileri yürüyüşü devam ediyor. 

Pinghan demiryolu üzerinde japon 
hatları Tingşov civarında bulunmaktadır. 

Pingşingvan'm sukutundan sonra yeni 
cephe, Suian • Şasi battı üezimde tesis 
olunmuştur. Japon orıdusunun ileri yürU-

yüşü şimalde Yemenko civarında vuku 

bulmaktadır. 

Japonlar yeniden asker çıkardılar 
Hongkong, 5 .A.A.) - Maas'tan bu

raya gelen çinli yolcular, altı japon harb 
getnisinin Chungshan mmtakasındaki üç 
küçük adaya yüzlerce asker çıkarmış ol
duklanru söylemişlerdir. 

Karaya çıkarılan askerler, bu adala _ 
rın en büyüğünde derhal bir tayyare 
meydanı inşasına başlamışlardır. 

Bu ihrac işi, japonlarm Çin cenubun
da yapmış oldukları ilk ihraç hareketi _ 

dir. 

Çin sonuna kadar dayanacak 
Şanghay, 5 (A.A.) - Teşrii Yuan 

meclisi reisi Sunfo, şu beyanatta bulun-
muştur: 

"- Son japon askeri, Çin topraklarını 
terketmedikçe sulh avdet edemez. Har
bın ne kadar devam edeceğini kimse kes· 
tiremez. Fakat Japonya'mn tecavüziyle 
ittihadı kuvvet bulan Çin, muzafferiyeti 
elde edinciye kadar mücadeleye devam 
edecektir. Son on sene zarfında bütün 
milletler Çin'in terakkisine hizmet et
mişlerdir. Buna mukabil japon militarist· 
leri mütemadiyen Çini parçalamağa, esir 
etmeğe ve onu diğer milletlerle işbirliği 
etmekten menetmeğe uğraşmışlardır. 
Dünyada nizam ve asayişin kurulmasını 
istiyen bütün milletler, bugünkü müca
delesinde Çin'e müzaheret etmelidirler. 
Japon militaristliği mahkUm olacağı he. 
zimete tahamnıül edemiyecektir. Mem
leketimizin yaşaması ve uzak şarkta de
vamlı bir sulh kurulabilmesi için yega -

af di 
,, 

ne şans, z er r. 

Japonya Almanyaclan llÜah 
alıyormuf 

Cenevre, 5 (A.A.) - Japonların Al. 
manyadan bir senede ödemek üzere 
4-0 milyon İsviçre frangı kıymetinde 

silah satın almak istdikleri ve bu hu
sustaki müzakerelerin Berlinde yapıl. 
dığı hakkında bir şayia dolaşmakta ve 
müzakerelerin neticelenmek üzere ol
duğıu söylenmektedir. 

' 

italyada 
~ 

Yeni harb 
gemileri 

Roma, 5 (A.A.) - Uebi Scebelll 
tahtelbahiri Taranto'da hü kümet mÜ

messilleriyle kalabalık bir halk kütle. 
sinin önünde denize indirilmiştir. 

Spazia'da Gondar tahtelbahiri askeri 
ve sivil erkan huzurunda denize indi
rilmiştir. 

Fiume'de de açık deniz torpidosu 
Hibia hal k ve hükümet mümessilleri 
huzurunda denize indirilmiştir. 

Fransa - Yugoslavya 
dostluk anlaşması 

Paris, 5 (A.A.) - Yugoslavya baş
vekili Dr. Stoyadinoviç, fransız ~ Yu
goslavya dostluk muahedesinin ynileş
tirilmesi için birinci teşrinin 15 şinde 

Parise geleceği teyid olurunakt:ıadır. 

Yunan ordusunun 
manevraları 

Atina, 5 (A.A.) - Gazeteler, kıra· 
lın, veliahdın, prenslerin ve başvekil 

Metaksasın da huzuriyle Makedonyada 
yapılmakta oLan askeri manevraların e
hemiyetini kaydetmekte ve bu manev_ 
ralar neticesinde yunan ordusunun sL 
lah, talim ve terbiye bakımlarından el
de ettiği muazzam terakkilerin tebarüz 
edeceğini yaızımaktadır. 

Gazeteler yunan ordusunun balkan 
orduları içinde kendisine layik olan 
mevkii tekrar elde ettiğini ve millet 
tarafından bu hususta yapılan fedakar
lığın yerinde olduğunu i lave etmekte
dir. 

Atina, 5 (A.A.) - Atina ajansı biL 
diriyor : Askeri manevralara, Make
donya da Serez mmtakasmda kıralın 

huzuru ile devam olunmaktadır. 

Başvekil B. Metaksas, manevralarda 
hazır bulunmak üzere Seianikten ge. 
çerken, halkın samimi tezahürleri ile 
karşılanmıştır. 

IVIareşal Blombergin 
Asar adalarına seyahati 

Berlin, 5 (AA.) - Salahiyettar al
man mahfillerinin verdiği teminata göre, 
Mar.eşal Von Blombergin Asor adaları

na seyahati etrafında yayılan siyasi ma-• hiyetteki düşüncelerin aslı yoktur. 

Romanya ile 
ticaretimiz 

Türk lirası kaç ley 
olarak hesab edilecek ? 

Ankara, 5 (A.A.) - Romanya ithal 
rejimi ithalatçı memleketler paralarını 
kuvvetli ve zaif diye ikiye ayırıyor ve 
kuvvetli dövüzi saydığı memleketlerden 
gelecek mallar için ithalatçıdan yüzde 
38 nisbetinde bir prim ahyordu. Türki. 
ye dövizi kuvvetli memleketler arasına 
konmuştu. 

Bu suretle resmi kuru 80 ley olan bir 
T. lirası primle beraber. 110 ley ediyor 
ve binnetice Romanyaya ihracatımız ve 
zayıf dövizli memlektler arasına giren 
rakiblerimiz karşısında vaziyetimiz 
güçleşiyordu. 

.Bu vaziyete nihayet vermek ıçın 

hüküınetimizce yapılan teşebbüsler se
meresini vermiş bulunmaktadır. Halen 
türk lirasının romen milli bankasında
ki kuru alışta 81, satışta 85 leydir. Sa.. 
lfilliyetli bankalardaki kur ise, alışta 

84.5 satışta 85 leydir. Yani eski resmi 
kura yakın bir kur teessüs etmiştir. Bu 
vaziyetin aşağı yukan durmuş olan Ro
manyaya ihracatımızı yeniden temin ede· 
ceği ve kliringin işlemesini kolaylaştı
racağı tabiidir. 

J BASIN ICMAL1 t 

İş adamı yetiştirmek 
CUMHURlYET'te Peyami Safa ya

zıyor: 

" Bulgaristan'a varıncaya kadar bü
tün Avrupa, büyiik şehirlerin çoğu.na ya
yılan üniversitenin yetiştirdiği fikir ada. 
mı ( intelectuel) bolluğundan muztarib
tir. Bunların çoğu it bulamıyor, çiinki 
işe yaranuyorlamuş. Bir bakıma bugii
nün dünyası, iş ve fikir arasındaki inti
baksızlığın şiddetli buhranını da JBtı

yor. Hayatla kitab arasındaki uygmuuz
luğa kurban olanlarm sayısı art:mq. 

Bizde vaziyet öyle değil. Tam teşki. 
Iatlr bir tek üniversitemiz var. Hem iı 

adamı, hem de fikir adamı kıthğı çekiyo
ruz; mekteblerimi.zin kafalı iş adann ve 
işe yarar fikir adamı yetiştirmelerini bek
liyoruz. 

iliklerimize işlemiş bir kanaate göre 
mekteb İ§ adamı yeti§tİremez. Şimdiye 

kadarki örneklerine göre bu hüküm doğ
rudur : büyük ticarethanelerimizden ka.. 
çının ve hangilerinin müeasisleri Teya 
hangi müteahhid hangi tellal ve komis
yoncu ticaret mektebinden mezundur, 
Diploma, it hayatında, mimarlardan ve 

mühendislerden başka kimlerin elinde 
servete giden yola girebilmek için prt 
olan bir vesika kıymetini almıştn-. 

Mekteblerin amıf denilen hayal ve 
nazariye odalarından iş adamı çıkımya.. 
cağı kanaatini silmek, realist bir maarif 
politikasının gayesi olmalıdır. Fakat bu
nun kolay söylenir bir söz olduğuna bi
liyorum. Mekteblerden hayat adamı ye
tişme&İ, kol'koca bir tedris ve t.erbiye 
sisteminin kökünden değiımesine baih. 
dır; veya hiç olmazsa bugünkü nazad 
sistemimizin bir ucuna ili.ve edilecek 
ameli bir kültür programiyle ibt:İyacr 
kar§ılamak mümkün olur. 

Vilayetlerimizde ve kazalaromzda 

açılacak birkaç küçük teknik ve unaal 
mektebinin çok işe yanyacağı da .c;y .. 
lenebilir ama işin ucu büdceye dayanın
ca bu da nazari bir sözden ibaret bhr. 

TAYYAREYi DAHA 
DEMOKRA TLAŞTIRALIM 

AKŞAM' da "Akıamcı'' tayyarenia 
hfila ancak iki mühim şehrimiz aramda 
işleyen bir lüks vasıtası olduğunu IÖy • 

liyerek diyor ki: 
" Daha şimdiden, şehir ve ka .. bala. 

rımızda bir spor sahası yapılırken öte
de bir tayyare. meydanının da düıünül
düğünü görüyoruz. 

Diğer taraftan kulağımıza çalmıyon 
bizde de bir hava bakanlığı tesis edile

cekmiş. 

Görülüyor ki bir hazırlık var. 
Bunlar hep iyi teyler •.• Lakin, içinde 

yaşadığımız bu asır sürat asndD'. "ileri
de inşallah ... .'' diyerek beklemi:re ta.. 
hammülümüz yok. Hemen bugünden iti
baren ha va yollariyle seyahatin daha kc>
laylaşmasını diliyoruz. Mesela trenlerde 
nasıl on beş günlük, bir aylık, iki aylık 
ucuz biletler varsa, hava yollanna da 
aynı usuller konamaz mı? Hatta, devle
tin elinde bulunan vapur, tren, tayyare 
ve şehir nakliyatı için müşterek pasolar 
yapılamaz mı? Birkaç işlek bat menn.. 
de daha tayyare seferleri ihdas edilemez 
mi? Bunlarda kardan fazla, halkı seyaha
te alıştırmak, bilhassa sivil tayyareciliği 
teşvik, hem de lafla değil, bilfiil teşvik 
gözetilmelidir. 

Otomobile, otobüse, kamyona biner 
gibi tayyareye binmek istiyonız.'' 

Bir torpidoda kaza 
Atina, 5 (A.A.) - Jeraks torpido 

muhrribinde bir atımlık barut, vaktin
den evvel infilak etmiştir. 3 kişi ölmüş. 
5 kişi yaralanmıştır. 

Ulus için 
Alınacak 
Muhbirlerin 
imtihanı 

ULUS için üç muhabir aJacağL 
mızı ilan etmiştik. Müracaat müd
deti dün akıam dolmuıtur. imtihan 
yarınki perşembe gÜnÜ sabah saat 
10 da Ankara Halkevi salonunda 
yapılacaktır. 

imtihana girmek için gazetemize 
müracaat edip tercümei hallerini bı
rakanların yarınki pel"§embe günü 
tayin edilen saatte Ankara Halke.. 
vinde bulunmaları laznndır. 
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Köylerimizde 
A llıcahiyükte yemek yenildittea 

moma. otomobillere binilerek 
Puarlıya hareket edildi. Yolda Küre 
WSytlntın çardap &ıiincle otomobiller
clea inilerek burada köy kahveleri içil-

1 Yazan: Yaşar Nabi 
1 

§]Gıpta ve hayranlık 
baldq kurdular , 

ille, t tl r k 1 e • 
rin cedlerine yap
tığımız bu ziya
retten liHnmea 
bir intiba götüre
ceğiz." n bu auretle köy

lilerin nezaket ve 
ilmımlarına b i r 
mukabelede bulun-

uyandıran Türk Çardak altm • 
da bize türkiller 
IÖyliyen bir ihti

yann barikul4de ifadeli ve cüzel 
yuzu hepimizin dikkatini tızerin • 
de topladı. Uzun ulrahıun çerçeveledi
ği yi.bilnde yetil gözlerinin öyle mu
nia bir bakıfı nrcb ki en tu.la imam 
bile derhal teshh etmeuıesi mümkün 
delildi. 

mü ııtediler. 
Otomobillerin pçtili yollarda. her 

köy uirağmda, ellerinde tepsilerle kay· 
lWer yolumuzu kesiyor, bise ayran, il
ziim gibi topraklarının mamullerini ıu· 
nuyorlarcb. Bu gecit köy çocukları için 
bir tenlik ve sevinç vesileai oluyor, yol 
ortaaına durup monra kaçarak otomobil
lede ICYimli pkalarda bulunuyorlardı. 

Nihayet Pazarlıda Mikena çalmda
ki eserlerle blyük bir }Sllkmlık: pıe. 
ren Ören hepimizi hayran bıraktı. Bu
radaki beybedi -1ara tarihten &9ceki 
drrirlenle kim bilir ae luıdaı' imanlara 
mlmak ftZifal g&maftlr. 

J1a1aranm öbür delilinden pkmca 
iman bq döndürildl bir -naıra ile 
brfılafıyor. Derinden ifitilen bir Piıl· 
b)'a rağmen meydanda au görillmilJ'OI'. 
Çtmldi bu au, kayaların arumda oydu. 
la daraclk bir yanım nihayetinde, kim 
bilir kaç metre derinlikte akmaktadır. 
Daim bir dil gibi uıannı olan tat 
parçalarmdan bu yarık seyredilirken 
fınunm lııorku ve heyecan duymamama 
imkln yok. 

Bayan Pittard hayranlıkla seyrettiii 
bu manurayı &tetererek memleketini 
hatırlıyor: N Adeta bir lmçre mann
ruı kartııında bulunuyorum." diyor. 
Memleketimizin güezliğiyle en az IDCt' 
bur bir pa.rçaı bakkmda bir iaviçrelinin 
ba fehadeti, Anadolunun harikullde 
~ tabiat puplarnu Anupanm 
cem.tI !mpe ile kıy•layanlarm bir 
millt tefahür hissine kapılmadıklarını 
iabat ediyor. 

S uyun iki kaya kitlesi aramda aç
tıiı bu uçurum Bayan Pittard'· 

m, daha dofruıu romancı Noelle Ro
ger'nin zihninde bir tedai yapıyor ve 
bana yazmakta olduğu son romanın 
mevzuunu anlatıyor: Tarihten iinceki 
devirlerde bir çökilntü neticeainde di
ler meıldln topraklarla alika11 keailmlt 
bir vadi var ki buraya nrp geçidlerin
den afBrak geçmeye çalıpn insanlarm 
hepıi birer kazaya kurban gitmifler ft 
nihayet bu vadnin uğul"luz olduğu p
yi olarak artılı: lriıme bu ite te91bbil et• 
mu olmuftUr. Pakat cflnlln birinde bir 
tayyare neliye inmeye amnffak olu
yor. Ve banda ti eski çailarclald ipti
dai tabiat ,eklini muhafua eden inan
larla brplqıyor. Romanm tezi, bu ip
tidailiğin, imanbiı kin ve ihtiraslara 
boimuf olan bucilnkil medeniyete o
lan llatllnHiiünil tebuilz ettirmektedir. 

Filhakika Bn. Pittardm zihni mOtema
diyen inaanlıiın bir uçurmaa dotnı ytl

l'lldalil endifeai1le meflul. Bizim ldSy
Jtllerhnlsde ıarcıep bulut, HYgl .. uy-

p eserleri Avrupada git gide maziye 
kanftıtı için aefleııiyor ... Bizde, diyor, 
arbk köylWer tehirliye dost ve kardet 
nazariyle bakmıyorlar. Her yerde in
unm bu bakıtlardaki hutunet ve dilf
manbk manumı Hzerek iatirab duyma
IDllJD& hakin yok. lleacll bir IÜll ta
viçrede otomobilimizle bir kır yolun
dan seçerken k6yl8niln biri bize geçid 
vermemek için arabasını ~lun uunlu
funa ~rek durdurdu. Kendiaine. 
oradan çeW...._ini ve yolu açmaamı ne
saketle aöyledilt. O zaman kindar bir 
eesle bize clöndtı: "'Hayır, ıeçmiyecek
amu, keyfim ne zaman iatel"IC o zaman 
yol verceğim. Biz efendilerden nefret 
ediyoruz ve onlann otomobillerini ken
di aramızda &örmeye tahammül edemi
yoruz." 

Ve tecrübeli romancı bu zihniyetle 
tlrk köylüaünün aall ruhu a..aaındaki 
tezadı belirtti : 

- Benim için, dedi, Anadoluyu gör
mek bir vatana d&ımektir. F.eaaen ben 
Ttlrkiyeyi ilk defa cördüğiim zaman da 
kendimi ula yabancı biuetmedim. Jta. 
ndeniz luyılarmda Dobrucada türk ru
hiyle lrarplqımıf ve burada türk köy
ltılerini tanmınumı iiğrenmittik. On
lara derhal bnımıs kaynadı. Onların a
u1et, aadabt ve gayrendiflikleri Gr
aek olacak buletlerdlr. Garbi butunet 
" kin.in bpladıiı fU ııralarda onlarm 
anuna dönmek bir aaadet ve infi.rahtır. 
Onlar hiç def.if!DelDitlerdir. Miaafiri 
hep aynı cuib tam!& ağırlıyorlar. 

letanbalda tttrk tarih kurumunun 
Sok glzel lsıongreaini taldb eden bu a. 
yahat eanamda her ttidii itina ve ik
nmlann hayran ye mütebmaia plıiclleri 
olduk. Onlar, yol boyunca bize çiçek
ler, tırimler, ıilt ikram etmeye ıeldi
ler; iıtirahatimb için kilimleriyle ılll
Hi yetil çardaklar hazırladılar, bizim i
çin ttırldiler aöylediler, çalıı çaldılar 
ve oynadılar. En küçük köylerden bizi 
yolda takibe k~tular, rehberlik etmek 
için bizi yol baflarında beklediler. Bia, 
bu aıırlamanın, en yilbek mevkilerden 
en mtltevazi köylere kadar, bütikı Tilr
klyeden celdiğinl bia ettik. Ve tilrk· 
lerin miufiri bulundufumuz tarih ku
rumuna ne kadar aayp ve hayranlıkla 
baib olduklarını c6rd6k. 

Bize dtlnyaDm aençlik devresine f&· 
bid oldupmus billlDi wrecek 1rac1ar 
bol ve taze qıklı bu temi% Anadolu sa
bahları, mazinin blltiln ibtiflJnları. A· 
naclolunun ona.meta yüksek bir mede
niyetin izlerini bıralamf ve Anadoluyu 
dOnyanın en bauas nolrtalarmdan biri 
haline ptirmif olan Eti'lerio bayatla
nndald cilRJli.k bllttln bunlar dolayı-

Çardakta aerili halılardan ikisi mi
safirlerin çok hOfUU gittiği için bwı
larm sahibleri çağınlcb. Ve en llf&iı 
elli altımt senelik olan ve t.tanbulda 
yilz liradan qağı abnamıyacak olan bu 
hahları, lıllJlW. on bet. yiımi lira için, 
aırf ıanill lanmmalr için miufirlerin 
bqajlarma terlrıettiler. 

B u hareketli günün verdiii ittahla 
dönütte aofra mohbeti he.r za. 

mandan daha hara.retti ve leuetli oldu. 
Şakalar ve cilliltmelcr biribirini takib e
diyordu. Habefiatanda 15 bin kilomet~ 
re katetmif olan P~re Azai• bu neviden 
f&kalara bilhuaa muhatab oluyordu. O, 
bu seyahati yalnız katırlarla yapmıt ol
duğunu ve Habefiatamn yübek yayla
larına ula deve ayalı basmadığını aöy
leyedunun, kendisinin onda dart bin 
deve cüdmüt oldup latife tarnDda eöy
ieniyor ve develer ha»mda tirlil mal6-
mat ve labat veriliyordu. 

Bu deve babai mobbete 6ylesine bl
kim oldu ki, bir aralık, profeeör Rey
c-'m Anadolu yaylMnun siraate ve ko
yun otla1maya elYerifli olmıyan mmta
kalarmda deve yeti9tirilebilecep hak
kmdald tui, "deve, gene deve I" bağl'lf" 
maları anamda eriyor, )[61Wnin pb 
etmedilini ihtar etmeeine ıajmen umu
mi ne,e tufanını bir törlil yatlftırıp da 
fikrini anlatmaya muvaffak olamıyor
du. Hatta bir aralık bu yi1ldea kısacak 
gibi oldu ve "ama ben ciddi Jronupyo
rum" diye sesini yükseltti. 

Reypa'ın fikrine göre, timdi hiç ia

tifade edilmiyen çorak mmtalralardan 
deve yetiftirilmek ıuretiyle •rvet te

min etmek mümkiin olacaktır· Kendisi, 
bu neviden arazinin timal Afribamda 

pek bol olduğunu ye buralda alrller
le devenin otlaclıinu a3ylil,..Su. 

- Evet, dedim, dif8Dcenisde haJr. 
l•mz. Fakat siae biç bir ite ,_ .... 
pbi g6rlinen topraklarılDUda koyan ft 
keçi Jftlttlrilmektedlr. Buna ...._.. 
oıau,u yerler bahuıdupu '" -.. 
larda deve otlatılabileceibd lı:abu1 eteek 
bile, dwe artık Anadoluda ekonomik 
bir ftlıta olmaktan çdamfbr• Bunua de
Hli de, eakiline nazaran bu hayvanlann 
git pde azalmuıdır. Daha ıtıratll ve e
konomik olan kamyonun ite kantmaaı, 
pek uun ıtırmeıine rafmen daha ucua 

• 
1 KOÇOK IC HABERLER 1 

[ btanbul, 5 Telefonla ] 
x oe ...-ı ..... ım - Belediye o

tomobil kornelerinin gece yanamdan 
IOIU'a çalm!M111Jı menctmipr. Kararın 
tatbUdni polia taldb edecek ve bu yua.. 
p riayet etmiyenler cezalandınlacaldar
dır. 

x ...... aııiWiirii - Trabson liman 
idaresini teaellilme giden latanbul liman 
müdürü BB. Rauft Manyu ve muavini 
IUmld Saracoğlu fehrimize döndüler. 

x ·-nqiai t.Wliıb - latanbul· 
da bina vergisi tahsilltı bu senenin ilk 
dart ayında geçen yılın aynı aylanna gö. 
re " 20 fazlalık ıa.termektedir. 

X Konlfll'fttıanrda - Konservatu
varda del"llere bugU.n bqlaruldı. bu yıl 
mektebe 298 müracaat vaki olmut n 
bunlardan seksen beti kabul edilmiftir . 

1 RADYO 1 
ANKARA Öğle nefriyatı: - 12.30 

• 12.50 Muhtelif plik nqriyatı. 12.50 -
13.15 Pl&k: Türk IDUlikiıl ve bük ,..
kılan 13.15 • 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Aqam nqrlyatı: - 18.30 - 19.00 
Muhtelif plik Defriyatı. 19.00 • 19.30 
Türk muaikiai ve halk prluJan (Fah
riye w arkadaflari). 19.30 - 19.45 Saat 
ayarı ve arabça netriyat. 19.45 - 20.15 
Türk muaikili ft halk tarlaları (Mah
mut Karmdq ve arkadaflan). 20.15 • 
20.30 Şevket Süreyya: 1Jı:tiaadt konut
ma. 20.30 - 21.00 PlAkla danı muıikiıi 
21.00 • 21.15 Ajana haberleri. 21.15 • 
21.55 Stüdyo ulon orkestrası. 21.55 • 
22.00 yarınki program ve lıtiklll martı. 

yapılamıyan deve nakliyatını bizim i

çin tarihe kanttırmıftır. llotöd\i vası
ta. diğer hayvanlamı rekabetine muka

vemet edebilen devenin id8m hWıımtl

nll vermiftir. Buna karf1 yapılacak bir 

,ey yoktur ve deve ıi1riilerini çofaltmak, 

bunları ekonomik yapmak imkinı olma

dıktan aonra neye yarar?,, 

B lr arabk Bayan Pittard, profea6r 
Reyıu'a tabalrumı mattı ft 

biazat Atatürkiliı hediye etmit oldup 
bu cipralarm, kendi h•uet i.niaiyalle
rini tafııdığmı gören profesör, "Naaıl. 
dedi, demek aiz bu cipraları içebiliy«· 
ıunua?'' Mubatabmuı hayretini ıöre
rek lllve etti: "Fakat, bu kadar kıy
metli bir yadiclr içilmea, uklanır I" 
Paketten aldıiı bir ciprayı itina ile 
clladanına yerlqtirerek .. Bunu, dedi, 

Cezayire dönünce bir cam t6bün içine 

~ laklayacaiım. Her halde miaa

firlerime bu cigarayı göstermekten du
)'9C&lmı znk, bana, onun nefiı oldu

ğundan filphe etmediiim lez•tini tat
maktan fula zevk verecektir.'" 

V emekten 1e>nra, ilk melı:teb çocuk
lamun bazırlamlf oldukları bir 

küçük müsamerede hasır bulunduk. t.. 
tlkW maqiyle batJayan bu mQsamne
de, teaıis giyinmlf mini miniler, biae P. 
irler okudular, .,-k oyudılar, bir ldl
çWı manzwn piyee temail ettiler. Se
vimli halleriyle miaafiderin blblerini 
teshir ettiler. 

Ve ıece ıeç vikt, leyli mekteb ha
yatımı bana hatrlatan yatakhanede, ctl
ntın btltiln yorgunluiiyle qırlaflmt 
delibiz bir uykuya daldık. 

BALIKESlRDE 

ilk köy ebe 
okulu açıldı 

Balıkair, (Huauat) - Şehrimls bk 
ldlltUr yuvaama daha lamıpDUft "k8' 
ebe okulun aÇdmıftır. Slbat ve mwwe
neti içtimaiye voklletl k6ylere lı:• bir 
zamanda fennt ebe yetittlrmelı: itini 
beı teııelik propamma almıftı. Pqra
mın tatbikine bu yıldan itibaren .,ıaa. 
mıı w ilk ''köy ebe okulu,, 1111: defa 
ıehrimbde açılnuftlf. 

Açıbt töreninde vilt B. Ethem Aylnlf 
bir nutuk eöyliyerek okulun gayesini 
belirtmit vıe yeni ebelere hitaben de. 
mittir ki : 

"- Mesleğiniz çok mubddeetir. 
Vuifeniz k6ydeki bir hemtirenizin çc>
cuiunu dünyaya ıetirmektlr. Fakat a
ııl vuif en.iz bu çoculdan dünyaya ıe
tircllkten 10nra kurtarmak onJara ya~ 
mü imktnmı hazırlemaktır. Oirendl
püs bllallerle anneleri aydmllrtacalııu
ruz. Onlara çocuklarmı lfhadı yetiftb'• 
mele tılfvilı: edecekliniz. Sizin p.yenk 
dolradm dofnı1a kefe p..artlr.,, 

Samsmı piyasasında 
Smwna, 5 (A.A.) - Bet IÜD için. 

de Sunwn piywııne 84 bqday, 91 ar. 
... 19 1ID bir mısır, bir çavdar, •• fa. 
mlya, olmak kere 206 vqoo.. lıul>ubat 
ıelmittir. Borsada hararetli muamelıeıo 
Jer olmakta, tüccarlar ihracat için ba
zırlanmaktadırlar. 

İstanbul yollan ve 
tramvay şirketi 

tatanbul, 5 (Telefonla) - llulra..
lesi icabı tramvay batlarmm aeçti&l 
caddeleri yapmak ve tamir etmek mec
buriyetinde olan letanbul trmnway tir• 
ketinin tamir lflerinde dalma MI par .. 
ke tatlarını kullandıiını giken beledi
ye firkete bu yo11-da yeni parke Uıt
ları lrullanılmaamı bildirmiftlr. 

İstimlik komisyonu 
kadmldı 

ııtanb&Jl, 5 (Telefonla) - ı..nbul 
belediyesi, iıtimllk itlerini ...,.dall 
doiruya, idareye karar vererek 11a itle 
mef1UI mm!syonu lağvetmlttir. 

Kadıköy iskelesinin 
yeni vaziyeti 

Iıtanbul, 5 (Telefonla) - Akay ict.
resi Köprildeki yeni Kadıköy iıkelesl· 
nin üıt katını köprünün llltilne balta. 
mai• karar vermiftir. lnpata tıucOA 
bqlıaoıldı. 

tıave edilen ban parça halinde 
buırlancbktan sonra yerine konulacak. 
tır. 

Bu ıuretle vapur yolculan doifudll 
dopya lı:6prilniıı lat kmn'N ...... 
lceklerdir. 

Kon:rada - ...... tamir edilİJGI 
Konya, (Buma!) -- leJarlmbde ta-

rihi kıymeti olan Karatay mednanl1I• 
• ince mlnaft tamir edilecektir. Kedre. 

eenln tamirine 8500, minarenin tamiri. 
ne 7000 lira cidecelrtir. 

Tefrika: No. 137 

Şekspirden Hikayeler 

bileceğine, Otello'nwı ona qlmu anlatır
ken her hangi namuslu bir adamdan bqka 
türlü hareket etmediğine kanaat getirmifti. 
Onun yaptığı biricik şeytanlık, hikiyeaini 
bu kadar tatlı ve cazib söyliyerek bir kızı 
lmlaklanndan avlamak o1mut olabilirdi. 

harl>ına hazırlanmak vazifesi verildi. Des
demooa da tehlikeli bile olsa, kocasmm bu 
prefti sefere çıkmMDU istiyordu. Her ne 
kadar, yeni evlilerin bir arada geçirecekleri 
tatb günler onları bekliyordu. Fakat bunun
la vakit geçinneden lrocaamm yola çıkma-
111111 mavafrk &Ölmiifttl 

ğu ve böyle bayağı hareketlerden §iiphelen
meye yaradılıp müaaid bulunmadığı için 0-
tello hiç bir k-kançhk göstermiyordu. 

O, bu Ka•io'yu, Desdemona ile olan qll 
miinuebetlerinde aracı olarak lml1ammftL 
Otello, kadmlarm lıotlanacağı tekilde ko
nupmayacaiından koddağu ve bu meziyet 
de bu dostunda bulunduiu için mm pndea 
rir, kendi tabirince, kendi adma kar yaptl' 
rırdı. 

Y caanrar: 111117 oe Clwırl• L-.6 
Çeoiren: Narettin ARTAll 

01ELLO 
Baıi>antio'nmı yap ve senatodaki mevtdi, 

GDan bu milhim toplantıda gayet aabırh dav
ranmasuu icab ediyordu. Fakat o, öfkelen
mif bir baba 11fatiyle bütün delillerini ıöate
rerek OteOoyu btiytik ithamlar altında bıra
kac8k iöz1er söylemifti. Bu ithamlara karp 
keadilini müdafaaya çağmlan Otello iM ta
•"'lllSUS bir talikatla, yukarıda anlattığı
ma tekilde olup biteni, kendWinin ne saretle 
ima •p11u ilin ettiiini, nasıl evlenme telc
llfmde bulunduğunu düpedüz anlattı. 

Sözlerini o kadar umimt söylilyor, o ka· 
dar aail bir eda ile hikiyeaini anıatı,ıordu ki 
dediklerinin hakikat olduğuna aöderin ken
disi ıehadet ediyordu. Bu tıoplantıya bq
kanlık eden V enedik Düku bu aözleri elinle
.dikten sonra bir kum da buna göntil vere-

Bu lliWer, mahkemenin huzanma çıkan 
Dademona'nm ifadesi ile de teldd olun
IDUftU. Kız, kendisinin hayatım ve tahsilini 
babaema borçlu olduğunu itiraf etmekle bera
ber, kocam ve efendisi olan Otelloya k&l'fı 
da bağhbğmı aöylemenin daha yüksek bir 
vazife olduğunu söylüyordu. Nitekim, amıe
ai de Baıi>antio'yu kendi öz babasına tercih 
etmitti. 

1litiyar Senato azası bütün iddialarmm, 
tutmadJiım, dinlenmediğini görünce faslı 
genci yanma çağırarak kızı kendine verdiği
ni aöylemek zaruretini duym111tu. Y akıız, 
efer elinden gelseydi, bütün kalbini ondan 
ayıracaktı; bereket verein, bqka çocuğu 
yoktu. Eğer olsaydı, o .zaman ona çok zalim
ce hareket edecekti; böyle diyordu. 

Bu mütkilitı böylece baımdan savan, 
fakat rahat yüzü görmek kendisinden baş
kalarma naaib olan uker Otello'ya Kıbrıs 

Otello, kana ile birlikte Kıbnsa daha 
çıtm>•d•n gelen bir baberde müthiş bir fır
tmanm türle donanmamu mahvettiğini, bu 
yüzden adanın hiç bir hücuma maruz bu· 
J,unmadığı haberi V enediğe gelmiıti. Fakat 
asıl Otello'nun giriıeceti harb pmdi başlı· 
yordu. Çünkü bu maaum kadmm aleyhine 
kötü niyetlerle harekete ieçmiı olanlar, hı
riatiyan obnıyan dütmanıardan daha tehli
keli olduklarmı iabat etmiılerdi. 

Genralin dostlan arasında hiç biriai Kaa
aio kadar Otello'nun itimadmı kazanmamıt
tı. Bu llifel Kaaaio, nepli, sevimli, güzel 
kON,.ır, kadmlann hotuna gider Floranaah 
genç bir askerdi. Talikati yerinde genç bir 
adam olan Ka..io, genç ve güzel bir kadınla 
evlenmif ve yqı ilerlemif (Otello da az çok 
böyle sayılabilirdi.) bir adamm bütün kıs
kançhğmı tahrik edebilirdi. Fakat astı oldu-

Bu basitlik bu maamn faah için bir leke 
değil, bir ıerefti. Bu ıebeble. Desclemona'• 
nm Otello'dan IOm'& Kaasio'yu aevdiiini v• 
ona güvendiğini söylersek hayret etmezsi
niz. Bu iki çiftin evlenmeleri de Kaaaio'ya 
karp olan vaziyetlerinde bir deiitiklik vl
cude ıetimıemiıti. Gene ilk ırk evlerine g~ 
liyor ve onmı serbest serbest, aklma ıeldi
ii gibi konU§IDaıı, kendisi ağır bqb bir .. 
dam olan Otello'nun hotıına gitmiyor de
ğildi. Bu sözlerle evde bir değipklik oluyCJI" 
du. Çünkü böyle ağır başlı olan çok defa 
kendi afırhklanndan yakalarım kurtarabil
mek için kendilerine zıd yaradıh§ta olanlar
dan lqlanırı.t". Hülisa, Desdemona ve Kal' 

(Sonu var) 
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İspanyadaki gönüllülerin geri alınması 

ve Akdenizde korsanlığa karşı tedbir 

ltalyanın bu hafta içinde 
cevab vereceği umuluyor 

ltcdyanın Nyon an!a§masına iştiraki imkanlarını aramak için Pariste 
toplanan deniz mütehassısları konferansı 

Roma, 5 (A.A.) - Salahiyettar mahfi1lerde söylendiği·ne göre Ny
o~ anlatmasına ltalyamn iş.tiraki ha kkındaki Paris protokolu bu ha. ta 
~ınde tasdik edileceği gibi İtalyanın fransız - İngiliz notasına cevabı 
a gene bu hafta içinde verilecektir. 

. Gene aynı mahfiller Parist ~ 
1

1
ngiliz - fransız ve İtalyan eksper-
eri arasrnda imza edilen itilafın 

R.orna hi.ikümeti tarafından tasd ..... 
edileceğini söylemektedirler. 

ltalyan ga..ıetelerinin mütaleaları 
Roma, 5 (A.A.) - Tribuna gazete

li, İpsanya meselesi hakkındaki fran
Srz - İngiliz notasına dair, Londradaki 
tnuhabirinin bir makalesini neşretmek
tedir. Bu makalede ezcümle deniyor 
ki: 

"İngiliz gazetelerinin, hariciye ne
zaretinden mtilht!m olduğuna şuphe ol· 
tnıyan ve ltalyaya verilen notaya men
fi bir cevab verilmesinden çok ağır ne
ticeler doğuracağına rağmen italyan 
cevabı menfi de olsa, öyle iddia ediL 
diği gibi bundan böyle vahim netice. 
ler çıkamıyacağı intibaı mevcuddur.,, 

Lavaro Fascista gazetesinin Lndra 
nıuhabırine göre de, fransız • İngi

liz teşebbüsünün ehemiyeti daha şim
diden azaltılmak isteniyor, ta ki itaL 
:Yan cevabı menfi çıkarsa vaziyet ciddi 
bir şekil almasın. 

Ayni gazetenin Paris muhabiri de 
diyorki: 

"Fransız - İngiliz notasının havaya 
kılıç sallamaktan başka bir şeye yara
tnıyacağı burada yavaş yavaş anlaşıl

!Xııya başlamıştır.,, 

ltalyanın cevabı hakkında 
lransız tahminleri 

Paris, 5 (A.A.) ..:.... Pöti Jurnal yazı
~or: 

İtalyanın vereceği cevabın sadece 
bir redden ibaret olmasını ümid et. 
!Xıek icab eder. Fakat bu cevabın kayıd 
\re şartsız bir kabulden ibaret olacağı.. 
tıı zannetmekten kaçınmak gerektir. 
lıiiakia faşist hükümetinin usule dair 
bir takmı çapraşık yollar bularak bu 
Yollara sapacağı gitgide daha ziyade 
ıtlubtemel görünmektedir. 

Ekselsiyor diyor ki: 

"İtalya, red cevabı mı verecek, yok
aa vakit kazanmağa çalışacak Birin
ci faraziye, İtalya hükümetinin Bale
ar adalarının işgaline devam niyetinde 
Olduğunu göstermektedir. O zaman de
lliz yollarının bozulmuş olan emniyeti. 
tıi yeniden kurmak için Fransa ve İn
tiltere tarafından alınan şiddetli ted
birleri cihan kamoyu nazarında haklı 
göstermek üzere çok dostane ve itimat 
'•asına dayanmış olan fransız - İngiliz 
notasını neşretmek kafidir. 

Şu halde vakit kazanması faraziyesi, 
daha kuvvetle muhtemeldir. 

Fakat böyle bir muhtıra karşısında 
l<'ransa ve İngiltere hükümetleri ne za_ 
!lıana kadar atıl bir vaziyette kalmıya 
tazı olacaklardır?,, 

Övr diyor ki: 
İtalyanın general Franko kıtaatının 

2anıanda müsbet muvaffakiyetler elde e
deceğini tahmin ederek vakit kazanmı
h çalışması muhtemeldir. 

İspanyada 
harb vaziyeti 

Salamanka, 5 (A.A.) - Umumi ka
rargahın tebliği: Asturi cephesi: şark
ta nasyonalist kıtalar fena havaya rağ
men ileri yürüyüşlerine devam ederek 
Kavadonka dağının cenubundaki E'.lol 
gölünü işgal ettikten sonra bu dağı da 
ele geçirmişlerdir. ışimalde Onis'in 
öte tarafında kıtalarımız Kodada dağı
nı zaptetmek suretiyle Europa dağlar 
silsilesinin şimalindeki bütün düşman 
mevzilerini çevirmişlerdir. 

Leon cephesinde: havanın çok fena 
gitmesine rağmen müfrezelerimizden 
biri Valdelugeros tepelerini zaptetmiş 
ve diğer birisi de Loma del Ajo'yu ele 
geçirmiştir. Nihayet üçüncü bir kol, 
Ean Juste eeçidine varmıştır. 

Barselonda şiddetli yağmurlar 
Paris, 5 (A.A.) - Fevkalade şiddet

li fırtınalar ve yağmurlar Barselon'da 
ve bütün Katalonya'da feyezanlar yap
mıştır. Barselon - Manresa demiryolu 
ile Barselon • Puicerda demiryolu kıs
men harab olmuş ve münakale durmuş
tur. Keza iki köprünün yıkılması üze
rine Barselon ile fransız hududu ara
sındaki eşya nakliyatı da durmuştur. 

"'"' arşovada öğretmenler 
grev yapı:yorlaı 

Varşova. 5 (A.A.) - Varşovadaki 
147 ilk okulun öğretmenleri bugün grev 
ilan etmiştir. Bunlar Polonya öğretmen
ler birliğinin faaliyetini mürakabe için 
hükümet tarafından tayin edilmiş olan 
komiseri protesto maksadiyle grev ilan 
eden ve beş günden beri birlik binasını 
işgal altında bulunduran diğer öğret

menlere iltihak etmiş bulunuyorlar. 

etmektedir. 

Gönüllülerin geri çağrılması 
ve Almanya 

Berlin, 5 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor : 
Deutsche Allgemeine Zeitung, gö

nüllülerin İspanyadan geri çağrılmasına 
itiraz tmekte ve gönüllüleri çağırmak 

veya oldukları yerde bırakmak suretiy_ 
le İspanya buhranını mevzil~tinnek 
kabil olduğunu iddia etmektedir. Ga·z,e_ 
te, sulhu idame etmek için en mühim 
meselenin gönüllüleri geri çağırmak de
ğil, buhranı mevzileştinnek olduğunu 

ilave etmektedir. 

B. Muıolini'nin oğlu gönüllü mü 
gidiyor? 

Roma, 5 (A.A.) - Bruno Musolini
nin gönüllü olarak İspanyaya gideceği 
haberi ne teyid, ne de tekzib edilmek
tedir. 

* * * 

l 
ULUS 

lstanbulun 
kurtuluşu 
İstanbul, 5 (Telefonla) - lstanbu. 

]un kurtuluş yıldönümünü kutlama ha
:ıırlıkları tamamlanmıştır. 

Yarın (bugün) saat 10 da merasime 
iştirak edecek olan alay Sultanahmed 
meydanında toplanacak ve 10.30 da ha
reket ederek Taksim meydanına gide
cektir. 

Bu merasimde bulunmak üzere İs
tanbulda bulunan mebuslar, şehir mec
lisi azaları, generaller ve mülki erkan, 
matbuat ve cemiyetler mümessilleri, 
bankalar, imtiyazlı şirketler direktör· 
leri, esnaf cemiyetleri reisleri Taksim
de kendilerine hazırlanan tribünlerde 
geçid resmini göreceklerdir. 

Casus Kontes 
Berlin, 5 (A.A.) - Polonyalı kon

tes Borigiawielopolska Paristen gelmek
te iken burada tevkif edilmiştir. Kon
tesin bir casusluk işine iştirak ile suç· 
lu olduğu sanılınaktadır. Maamafih ge.. 
rek alman gerek Polonya makamları, 
bu mesele etrafında çok ketum davran
maktadırlar. 

Mareşal Badoğliyo 
Budapeştede 

Budapeşte, 5 (A.A.) - Macar mü
dafaa nazın general Roederin misafiri 
olarak Budapeştede bulunmakta olan 
İtalya genel kurmay başkanı Mareşal 
Badoğliyo, kıral naibi B. Horti tarafın
dan kabul edilmiştir. Görüşme uzun 
sürmüş ve kıral naibi. mareşalı öğle 
yemeğine alıkoymuştur. 

Mareşal aynı zamanda, GödölJö şa
tosunda bir av partisinde de kıral na
ibinin davetlisi olarak bulunmuştur. 

Musul petrol borusuna 
suikasd 

Bertin. 5 (A.A.) - B. Z. Am M.itta.g 
gazetesinin bir ingiliz menbamdan öğ
rendiği.ne göre Musul petrol borusuna 
karışı bir suikasd yapılmıştır. 

Tokyoda halkçı cephe lehinde 
propaganda 

Tokyo, 5 (A.A.) - Polis halkçı VCP

hc lehinde propagandada bulunan Tok.. 
yo umum mlinakalat sendikası reisini 
tevkif etmiştir. Geçen niaanda bu sen
dika gürilltülü bir grev ilan etmiş, fa
kat bu grev hüküınetin şiddetli müda.. 
halesi üzerine yarıda kalmıştı. 

Viyan.ada bir tayyare kazası 
Viyana, 5 (A.A.) - Bir askeri tay

yare, kanadlarından birinin kopması tL 
zerine Aspern tayyare meydanına dtL 
şerek parçalanmıştır. Dört kişi telef 
olmuştur. 

Konya .. Aksaray yoıu 
Konya, (Hususi) - Yeniden yapıla

cak olan Konya - Aksaray yolu i~n 
hazırlıklara başlanmıştır. Bu işe kulla
nılacak kum ve taf açık arttınnıya kon. 
muştur. 

Konya avcdar baynunı 
Konya, (Hususi) - Avcılar birliği 

yıllık bayramını Bağrrkurt'ta kutlıya
caklardır. Bu bayram için zengin bir 
program hazırlanmıştır. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Buenos Ayre11 - Ortiz Arjantin 
cumhur reisliğine intihab edilmiştir. 240 
murahhas Ortiz'e muvafık rey vermiş • 
lerdir. Rakibi Almear ancak 128 rey ala

bilmiştir. 
x Roma - Salahiyettar mahfiller, 

halen Japonya ile yapılmakta olan ticari 
müzakerelerin memnuniyete şayan bir 
şekilde devam ettiğini ve iki memleket 
arasındaki münasebetlerin mükemmel 
olduğunu söylemektedirler. 

x Roma - Salahiyettar mahfiller 
birkaç sınıfın ve bilhassa 1907, 1908 ve 
1909 doğuınJularm askere çağırılacak • 
lan hakkındaki haberleri tekzib etmek _ 

tedirler. 
X Roma - Salahiyettar mahfiller, 

Dük d'Aoste'un Habeşistan umumi va-
1 tal ya, ayni zamanda Filistindeki 

"a?.iyetin İngiltere için daha ziyade 
\ı'ahimleşeceğini ve mail ve içtimai zor
lukıarm Fransada içinden çıkılması 
20r bir vaziyet doğuracağını da ümid 

Roma, 5 (A.A.) - Saılahiyetli mah
filler, İspanyadan avdet etmiş olan ge
neral İteruzinin Romada bulunması
nın sebebi, mumaileyhin B. MusolinL 
den takviye kuvveti almak üzere bir koL 
ordu istemekte olduğu suretindeki şa

yiaları tekzib etmektedir. 

, liliğine ve B. Starace'm Adisababa vali.. 
Jiğine tayin edileceğine ve B. Musolini'
nin faşist fırkası genel sekreterliğini ifa 
edeceğine dair olan haberleri tekzib et
mektedir. 

1 Cühft\liil harrtOônde 
~nt<eOü<e<elflls servis l 

Yazan· HARBDA ENTELlcENs sERvıs; şEFLICJNJ 
• YAPAN ŞIMD/Kl INGILIZ iÇ BAKANI 

Samuel Hor 
No: 24 Çeviren: Hikmet TUNA 

lngilterenin Romanyadaki teşkilib 
zahireleri satın alıyordu 

Her türlü mülakat ve toplantılar 
temin hususunda, benim içjn her kim
se onun kadar zahmete giremezdi. 

lskoçyab bir baronun şatosundaki 
holü andıran b.ir salonda, ve yanı ba
şmda bir kurt köpeği bulunan k.ırali
çe tarafından kabul edilmiştim. Ro
manya politikasının Rikutu Ciolihi 
ve kendisini tenkid edenler tara • 
fından L'oldaliaque fatiguee diye a
nılan Brotionu ile gör\ql!lÜ§tüm. Bir 
ingilizden ziyade İngiliz, bir fransız
dan çok fraııgız olan T ake Jonescu'yı 
bir çok defalar ziyaret ettim ve onun 
evinde, Tran&ilvaniyanm liderleri sa
yılan ıair Goga ile papas Lukatch'e 
rastladım. 

Bir çok &abalarda temayÜz etıniı 
ve onun eserleri müteaddid defalar 
franaız akademisi tarafından mülca
f atlandırılmq olan prens Martha Bi
besco ile miinaaebet tesis ebnemi ge
ne Thomson'a borçluyum. Bu kadının 
yeniden yaptırdığı Brancovano sara
yım ve Mentmoreden getirttiği iskoç
yalı bir bahçevanın yardımiyle mey
dana getirdiği parkı da gördüm. Bir 
gün bu enfes yerde fırtınaya tutul
dum; umduğumdan fazla orada bek
lemek mecburiyetinde kaldım. Bu 
münasebetle de, tam o ura.da Bükre§
ten otomobille gelen esmer bir adam
la görüımüı oldmn. Bu zat, o tarihte 
Romanyada Avusturyanm mümeasili 
oaln Czernin idi; meğer o, çok geç
meden dış bakam ve imparator Şarl'in 
en yaıkmı olacalmııı. 

Harb hakkında herkese kar§ı ay
nı tavrı takmıyordum. Ben, itilaf dev
letleri hakkında tereddüdü ifade • 
den tenkidlere aldırq etmiyordum. 
Jtıili.f devletlerinin bir çok hatalarım 
açıktan açığa kabul ve tealim ediyor
dum.; fakat, aynı zamanda. Büyük Bri_ 
tanya, bir harbte ilk meydan muha_ 
rebelerini da.ima kaybetoıe&.İne rağ

men, IOD meydan mücadelesini de da
ima kazandığı nokta.in.azarını müda_ 
dafaa ettim. Bu sofistik sosyete, gü
rül tülü, patırdıh propogandanm yeri 
değildi. Hükümeti kandırmayı, en mü
nasib bir hareket diye telakki ediyor, 
bütün geçmişlere ka.rp toleranslı bir 
tavır takınmayı ve buna mu.kahil, a• 
tiyi sinik bir emniyetle beklemeyi mu
vafık görüyordmn. 

Harice kartı, tam bir güvenim var
mıı gibi görünmekliğime rağınen, 
nulann, romanyahlarla asla müsavat 
ve dMtluk esa.alan üzerinde göriifme
lere gWİ§mİyeceklerini, Romanyanm 
barba girmesini iıtiyen garbtaki itilaf 
devletlerinin, Romanya cephesinde 
batlryacak olan bir muharebenin teh
likelerini anlamadıklarını pek ac.ı bir 
surette hissediyordum. Ancak. tered
düd ve mülalıazalarm tesiri altmda 
kalmak, benim vazifem değildi. Bu 
itibarla, memleket kamoyunun vazi
yeti bakında bir fikir edinmek ve iti
laf devletlerinin Bükreşte başladıkla
türlü iıleri takib etmekle vaktimi ge
çirdim. 

Bu sıralarda Britanyanın oradaki 
ana teşkilab, Romanya zahirelerini 
lltbn almak için yeni kurulmuş olan, 
bürodan ibaretti. Bu teşkilat, Roman
ya buğdaylarmm Avusturya ve AJ
manyaya sevkedilmelet"inin onune 
geçmek gibi çok takdire değer bir te
şebbüste bulunm~tu. Harble ali.kalı 
bir çok teşeıbüsler gibi, bu fikir de 
fevkalade mülcernmel bir fikirdi. A
ma, tatbik kabiliyeti yoktu. Bana öy
le geliyordu ki, Romanya köylüleri, 
zahirelerini, iki tarafa da teslim et
memek için, evvela itilaf devletlerine, 
ondan sonra hasmı devletlere satıyor
lardı. 

Romanya zalıirelerini aatm almak 
gibi böyle muazzam bir işin iarafsız 

ve muvaff akiyetle ba§anlmaaı için, 
bir avuç diplomat ve elde mevcud bir 
kaç memurdan ziyade ihtisasa lüzum 
vardı. Bu vaziyeti gördükten sonra, 

mesele hakkmdaki fikrimi dıı bakan .. 
lığına bildirdim. Bunun üzerine, i,e 
karıtbın diye ala.kah ıubenin bana ne 
kadar kızdığmı hala hatırlarım. ihti
mal ki, ıuben.in hakıla vardı. Çünkü, 
benim vazifem. a.skerliğe dair haber
leri vermekti; yoksa, zahire zahire sa 
tm alınmauna. ali.kalı olan metodları 
tenkid etmek değildi. 

Doğrudan doğruya asıl bana ala
ka.ar olan işlerle meıgul olmaya baı
laymca, itilaf devletlerinin polierdus 
itlerine dair çok eotres.an teYler keı
fettim. Mesela, rualarm Romanya.da 
hep birden çalı§&ll on dört tane nobe
rohno organizasyonu vardı. Ekseriya 
biribirlerin.in faaliyetlerinden hiç ha. 
berleri olmadan her organizasy0ın ay
nı romanyalı ajanla çalıııyordu; bu
nun neticesinde, muhtelif rU& organi
zasyonlanndan aynı metin ve meııel
de olan raporlar Petrograda geliyor 
ve dolayısiyle de bu vaziyet, derhal 
İt.İmad telkin ediyordu. Zahire&ini hiı 
bir zaman teslim etmeden iki defa 
para alan Romanya köylüsü ile, aynı 
masalı düzinelerle rus istihbarat or _ 
ganizasyonuna satan romanyalı ajan 
rıe kadar bahtiyardı. 

Ziyaretimin bende brrakbğı intiba. 
)arı bir araya getirince, bu memle
kette Rusyaya karıı antipati besliyen 
ve bir nıs itifakınm, bir rus istilasını 
ifade edeceği korkuswıu ta§ıyan bü
yük bir yığmm mevcud olduğu neti
cesine vardım. 

Netekim, çok geçmeden, bu anti-
~ patinin kartılıkb olduğuna ve Roman

yanm Ruayadan korktuğu kadar Rus
yanm da Romanyayı hor gördüğüne 

dair bariz deliller buldum. Avdetim
de Odeaada kaldım. Bütün gayretleri
me rağınen, gazete muhabirlerinden 
ya.kamı kurtaramadım. Romanya hak 
kmdaki intibalarmım ne merkezde ol 
duğunu, romanyaJrlar hakkında ne 
düşündüğümü ve onların itilaf dev
letleriyle birlikte hareket edip ebni
yeceklerini bana soruyorlardı. Bütün 
bu sualin bir yana abnak teşebbüs
lerim, boşa gitti; nihayet, Romanya da 
gördüklerimin hepsini hududsuz bir 
surette takdiri ile karşılaştığnm söyle
mek suretiyle, muhabire nazikane 
bir cevab verdim. Ertesi sabah, bu 
mülikahn, gazete sahibinin göriişle
ri de ilave edilmek suretiyle bam baş
ka İntİ§ar ettiğini hayretle gördüm. 

(Sonu var) 

B. Ruzveltın 
nutku 

(Başı l. inci sayfada) 

nen bir devirde gemiler batırmaktadır. 
Bazı milletler, kendilerince hiç bir fe. 
nalığı dokunmıyan diger memleketle. 
rin dahili harblarma iştirak eylemek
tedir. Bazı milletler kendileri için is
tedikleri hürriyetleri başkaları için ka. 
bul etmemektedir. Maalesef, bu meşru 
olmryan hareketler salgınının sira
yet sahasını genişletmekte olduğu doğ. 
ru gibi gözükmektedir. Bir hastalık 
salgını sirayet sahasını genişletmiye 

başlar ise, cemaat bir karantina konul
masını ve hastalığın sirayetine karşı 
cemaatin sıhhatinin vikayesi için bu
na her kesin iştirak eylemesini tasvib 
etmektedir. 

Bu vaziyette, Amerika Birleşik dev
letlerinin de bir hücuma maruz kalını • 
yacağını kimse ileri süremez. Silah, em
niyeti temine kafi gelemiyecek bir hale 
gelmiştir. Bu gidişle, medeniyet mahvo
lacak ve insaniyet, girdaba yuvarlana -
caktır. Sulhu seven milletlerin, sulhu te
min edecek mahiyetteki kanunları ve 
prensipleri idameye gayret sarfetmeleri 
lazımdır. Bu milletler, her türlü muahe
de ihlfillerine muhalefet etmelidir. Ame
rika birleşik devletlerinin basit bir kanş· 
mazlığı ve basit bir bitaraflığı kafi de
ğildir. 
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Kumral, Slln!tD. Esmer her tene te~fuk ede_n !eg~ne ~ıbhl ,_• 
kremlerdir. Cildi besler, ÇiL Leke ve sıvilcelerı kamılen ızalt 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· :M 
dıklart 11hhf güzellik kremleridir. 1 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR i 

1 - Krem Balaamin yağlı gece için penbc renkli 
2 - Krem balaamin yı\ğsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balaamin acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem Balaamin acı badem gece için penhe renkli. 

tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu • İstanbul 

Yenişehir belediye riyasetinden: 
1 _ Musaddak projeler mucibince 19143 lira l>edel .keşifli ~e

nişehir kasabasında elektrik tesisatı kapalı zarf usulıyle eksılt· 
meye konulmuştur. . 

2 - Eksiltme günü 10.11.937 çarşamba günü saat 16 da Yenışe-
hir belediyesi encümeninde yapılacaktır. . . . 

3 - İşbu tesisata aid keşif evrakı ve prOJ~le~ın bırer ~?pyal~
rı İstanbulda Galatada Selanik bankası beşıncı katta mühendıs 
Hasan Halettedir. 

Kopyaları görmek ve almak istiyenler 225 k1;1ruş bede~ mukabi
linde mumaileyh mühendis Hasan Haletten alabı_leceklerdır •. 

4 _ Eksiltmeye iştirak edecekler % de yedı buçu~ temınatla
n tutarı olan 1435 lira 72 kuruıluk teminatlarını teklıf varakala
rlyle birlikte göndermelidirler. Eksiltmeye ~irece~le.r_ .tekli~. mek
tublarını ihale aaatından bir saat evet beledıye reıslıgıne gonder-
meleri. 

5 - Eksiltmeye talib olanlar Tilrkiyenin bir kaç ~hall~rinde 
yapmıt oldukları tesiatlarda muvaffak olduklarını miibeyyın ve
sikaları ibraz edeceklerdir. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler belediyemize müracaat ede-
bilirler. (6576/3646) 3--5383 

Sümer Bank umum müdürlü
ğünden : 

1 - Bankamızın İzmit'te yaptıracağı ikinci kağıt fabrikası in
patı vahidi fiat esasiyle eksiltmeye konulmuştur. İnşaatın tahmin 
edilen keşif bedeli 428,668.88 liradır. 

2 - Münakasa evrakı 22 lira mukabilinde Sümer Bank inşaat 
servisinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 20 birinci te,rin 1937 çar.famba günü saat 15.30 
da Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (19900) liradır. 
5 - İsteklilerin ihalıe gününden en az 3 gün evvel Sümer Bank 

inşaat servisine gelerek bu kabil inşaatı yapabilecek fenni ehliyetle
rini isbat için Nafıa Vekaletince verilmiş müteahhitlik vesikasiyle 
icabeden diğer vesikaları ve Milli Bankalardan birinden alınmış 
200.000 iki yüz bin liralık mali itibar mektubunu ibraz ederek ek -
siletmeye girebilmek üzere birer vesika almaları şarttır. 

6 - Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü 
saat 14,30 a kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank mu
haberat servisi müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. 

7 - Bu inşaatı, B anka dilediği müteahhide vermek hakkını mu-
hafaza eder. (3664) 3-5404 

Ikti~2t Vekaletinden : 
1 - Vekalet kalöriferleri için alınacak olan (275) ton sömikok 

(türk antrasit) kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (7975) liradır. 
3 - İstekliler bu işe aid şartnameyi vekalet levazım müdürlü

ğünden alabilirler. 
4 - Eksiltme 20-10.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 

(10) da Ankarada iktisad vekaleti binasında toplanacak olan ko
misyonda yapılacaktır. 

5 - Muvakka~ teminat bedeli (598,25) beş yüz. doksan sekiz li
ra yirmi beş kuruştur. 

15 - Eksiltme (2490) numaralı kanuna tevfikan yapılacaktır. 
7 - İstekliler teklif mektublarını ihale günü saat ona kadar 

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

thale saatından sonra gelecek teklif zanları kabul edilmiyeceği 
gibi postada vaki olacak gecikmeler de kabul edilmiyecektir. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin vekalet le-
vazım müdürlüğüne müracaat etmeleri. (3722) 3-5500 

Nafia vekaletinden: 
Bina İşleri İlanı · 

1. İstekli ç kınamış olan Ankara Yüksek ziraat enstitüleri staj· 
yer talebelrine mahsus Orman çiftliğinde yapılacak yemekhane in
şaatı aynı şartlarla pazarlığa çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli: 37031 lira 95 kurştur. 
2. - Eksiltme 15.10.937 cuma günü saat 15 de nafıa vekaleti ya· 

pı işleri eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
3. - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 185 kurut 

bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 
4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2777 lira 40 kurut

luk muvakkat teminat vermesi ve naf.a vekaletinden alınmı' yapı 
müteahhidliği vesikası ibraz etmesi lazımdır. (3710) 3-5496 . 

ANKARA BİRİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
İsmetpaşa mahalesinde Demirli köprü civarında Çepken sokak 

5 No h hanede Osmana: • 
Karınız Huriye tarafından aleyhinize açılanboıanma davasının 

duruşması 29.9.937 çarşamba günü saat 14 de icra kılınacağından 
bahisle ilanen davetiye tebliğ edilmiş ve tayin k ılınan günde gel
mediğiniz gibi musaddak bir vekil de göndermediğinizden davacı
nın talebiyle hakkınızda mahkemece gıyab karan ittihaz ve durut
manın 27.10.937 çarşamba saat 14 e talikma karar verilmiştir. Mez
kfir gün ve saatte Ankara çocuk sarayı caddesinde ve adliye sara
yının üçüncü katında birinci asliye hukuk mahkemesine gelmeniz 
ve yahud musaddak bir vekil göndermeniz aksi takdirde gıyabınız- ı 
da mahkemeye devam olumcağı H. U. M. K. 401 ci maddesi muci
bince gıyab kararı makam.na kaim olmak üzere usulün 142 inci 

• maddesine tevfikan ilin olunur. ({3731) 3-5501 

ULUS 

Dahiliye V ckruetinden : 
Elaziz şehri içme suyu tesisat ve 

inşaat eksiltmesi 
Elaziz şehrine 3.5 kilometre mesafeden su isalesi ve şehtr .t!!

hilindeki şebeke için icab eden malzemelerin tedariki ve boru f e~
fiyatının icrası ile sair buna müteferri imalatın yapılması ve şehır 
dahilinde bir depo inşası ve filtre tesisatı yapılması kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 99141 lira 10 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı 496 ku

rut mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15.11.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
on birde Ankarada dahiliye vekaleti binasında toplanacak bele-
diyeler imar heyetince yapılacaktır. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yaz ılı te~ı
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine t esl:m 
etmiş olmaları Hiz ımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ~e 17 nci maddelerine uygun 6207 
lira 25 kuruşluk muvakkat temınat, 

B - Kanunun tayin etti gi vesikalar, . 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye gı rmeve 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub, . 
D - Belediyeler imar heyeti fen şefliğ inden münakasaya gır

me için alacakları ,·esika, . 
5 - Teklif mektubları ıhale günü saat ona kadar makbuz mu-

kabilinde komisyon reis~igıne. verilecektir. . .. . 
Posta ile gönderilecei< teklıf mektublarının iadelı teahhudlu ol· 

ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması la
zımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyr nlerin belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (3656) 3-5380 

Van Nafıa l\ılüdürlüğüden: 
1 - Başkale kazası hükümet konağının bodrum katına aid 15000 

liralık kes.if bedeli üzerinden münakasaya konulmuştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesı, 
b . Mukavelename projesi, 
c . Bayınd~rlık genel şartnamesi, 
d - İnşaata aid fcnnı ve hususi sartname. 
g - Metraj keşif hulasası, silsilei fiat cedveli, plan. 

lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı ücretsiz Nafıa müdür
liiğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 28.9.937 tarihinden itibaren bir müddetlt' 28.10.937 
perşembe günü saat 16 da Van nafıa müdürlüğü odasında yapılacak
tır. 

4 - Münakasa pazarlık suretiyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat 

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

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar mal sandığına yatırılan 1125 liralık muvakkat 
teminat mektubunu Van Nafıa müdürlüğü makamında eksiltme ko
misyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada ola-
cak gecikmeler kabul edilmez. 3-5366 

Ankara Vilayetinden: 
Yüksek Ziraat -nstitüsündeki tecrid evinde yapılan ~rbon aşı

larının istihzarında kullahmak üzere muhammen bedeli 4493 lira 
30 kuruşluk ecza alat ve levazımatı baytariye 16.10.937 cumartesi 
günü saat 11 de açık eksiltmeye konulacağından isteklilerin şartna
meyi görmek üzere Veteriner direktörlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (3637) 3-5363 

P. T. T. l.~evazım l\lüdürlüğünden 
1) - İdare ihtiyacı için 3300 metre jonksiyon kablosu kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2) - Muhammen bedel 30.000 muvakkat teminat 2250 liradır. 
3) - Eksiltme 1 . teşrini sani - 937 pazartesi günü saat (15) de 

Ankarada P.T.T. umumt müdürlüğü satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4) - Talibler teminat makbuz, veya kanunen muteber teminat 
mektublarını ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ih
tiva edecek olan kapalı ve mühürlü zarflarını mezkfir tarihte saat 
14 de kadar adı geçen komisyona teslim edeceklerdir. 

5) - Talibler ticaret odası vesikasından başka müteahhitlik ve
sikasını haiz olacaklardır. 

6) - Şartnameler Ankarada P.T.T. levazım müdürlüğünden, 
lstanbulda P.T.T. levazım ayniyat müdürlliğünden (150) kuruş mu-
kabilinde verilir. (3335) 3-4994 

Dahiliye Vekaletinden : 
Malatya şehri içme suyu tesisat ve 

inşaat eksiltmesi 
Malatya şehri dahilindeki şebeke için İcab eden malzemelerin 

tedariki ve boru ferşiyatının icrasiyle sair buna müteferri imalatın 
yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İ'in muhaırunen bedeli 126172 lira 17 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, pr_oje ve. sair evrakı 634 

kuruş mukabilinde dahiliye vekileti beledıycler ımar heyeti fen 
şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15.11.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
on birde Ankarada dahiliye vekileti binasında toplanacak bele-
diyeler imar heyetince yapılacaktır. . • 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerın aşağıda yazılı temi
nat ve \fesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 7559 
liralık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub, .. 
D - Belediyeler imar heyeti fen ,efliğinden munakasaya gir

me için alacakları vesika, 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makbuz mu-

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. . 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarmın iadelı teahhüdlü ol

maaı ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmit bulunması ll
zmıdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak iatiyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen ıefliğine müracaat etmeleri. (3653) 3-5377 

V akıf1ar umum müdürlüğünden: 
Vakfa aid Şengül hamamında yaptırılacak olan tamirat ketfi 

mucibince 1096 lira 60 kurut mukabilinde eksiltmeye konulınut
tur. Talib olanların 18.10.937 pazartesi günü saat 14 de teminat ak
çalariyle birlikte vakıflar umum müdürlüğü i11f8at müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona müracaatları. (3635) . 3-5376 

1 

6 - ıa - i..,~, -~ 

Dahiliye Vekaletinden : 
Aydın şehir içme suyu tesisat ve 

inşaat eksiltmesi 
Aydın tchrine 6 kilometre mesafeden su isalesi ve şehir danto 

tindeki şebeke için icab eden malzemelerin tedariki ve boru fcrti
yatınm icrasiyle sair buna müteferri imalatın yapılması ve ıehit 
dahilinde bir depo inşası ve filtre tesisatı yapılması kapalı ~arfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 109947 lira 31 kuruştur. 
2 - İsteklier bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı 5.SO kurUf 

mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen ,efil
ğindcn alabilirler. 

3 - Eksiltme 15.11.937 tarihine rastlayan pazarteai gfuıü saat 
on birde Ankarada dahiliye vekileti binasında toplanacak bele
diyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teaı'
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslilll 
etmiş olmaları lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 674' 
li ra 37 kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye gfrmey• 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub, 
D - Belediyeler imar heyeti fen ş.efliğinden münakaaaya gir• 

me için alacakları vesika, 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makbuz m~ 

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli teahhüdlü ol• 

ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmif bulunması 11· 
zımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (3652) 3-5378 

Isparta valiliğinden : 
1 -Eksiltmeye konulan iş: 
İsparta vilayeti merkezinde yapılacak 87507 lira 7 kuruş kqlf 

bedelli hükümet konağı inşaatından 17500 liralık bir kısım infaaU 
2 - Bu işe aid evrak ve şartname şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel tartnameai, 
O - Keıif ve hülasai keşif, 
P - Planlar. 
lstiyenler bu evrakı İsparta nafıa müdürlüğünde görebillder. 
3 - Eksiltme 24.9.937 den itibaren 11.10.937 pazartesi günü aa· 

at 15 de İsparta vilayeti defterdarlıkta teşekkül edecek komisyoe 
tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1312 lira .SO kunıt

luk muvakkat teminat vermeleri ve aşağıdaki vcaikala.n gösterme
leri lazımdır. 

A - 937 yılına aid ticaret odası vesikası, 
B - 937 yılına aid nafıa bakanlığından almmıt müteahhidllk 

ehliyet vesikası, . 
6 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bır saat 

eveline kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 
saat 14 de gelmiş olması ve dı, zarfların mühür mumu ile iyic• 
kaptılmış bulunması lizımdır. 

Postada vuku bulacak tcahhürler nazara alınmıyacaktır. 
3-533e 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Tefrişi tekarrür eden Ankara, Aydın, Eskişehir, Sivas, 

Tokat Trabzon Manisa, Kars ve Gönen idareleri için idaremizce 
kabul 'edilen tip

0

ler dahilinde 899 parça eşya kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. . .. .. 

2 - Eksiltme 18-10-937 tarihine rasthyan pazartesı gunu saat 
15 de Kabataşta inhisarlar l~azım mübayaat şubesindeki ahm ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhaırunen bedeli 24327.60 lira ve muvakkat teminatı 
1824.57 liradır. 

4 - Şartnameler parasız oarak her gün yukarda adı geçen ko
misyondan alınabilir. Ancak şartname almak istiyenler şimdiye 
kadar en aşağı on bin liralık işi muvaffakiyetle yapmış oldukları
na dair vesaiki inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şubesine ibr~ 
ederek mukabilinde bir ehliyet vesikası tedarik etmek mecburiye
tindedirler. Bu vesikayı hamil o'mıyanlara şartname verilmiyeoc
ği gibi eksiltmeye de iştirak ettirilmezler. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki, eksiltmeye iş.. 
tirak vesikasını vte yüzde yedi buçuk güvenme parasını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar adı 
geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olma· 
hdır. (6683) 3-5430 

Bitlis defterdarlığından : 
1 - Bitlis hükümet konağında yapılacak olan 21621.53 lira ke· 

şif bedelli tamirattan yalnız 12 bin liraya tekabül eden 900 metre 
murabbaındaki kiremitli çat~ beton hatıl, çatı altı döşemesiyle ta
vanı gibi kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - İstekliler bu işe aid : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - Yapı itlerine aid fenni şartname, 
E - Metraj, keşif ve silsilei fiat cedvelleri, 
F - Porjeyi. 
Bitlis defterdarlığında görebilirler. 
3 - Eksiltme 20.10.937 tarihine müaadif pazartesi günU saat 15 

de Bitlis defterdarlığında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 900 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka da Nafia vekaletinden verilmiş ya· 
pı müteahhitliği ehliyet veaikasiyle 937 yılına aid ticaret odası ve
sikalarını göstermeleri meşruttur. 

6 - Teklif mektubları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar Bitlis defterdarhğma getirilerek eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede ya
zılı saate kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması şarttır. Postada olan geçikmeler kabul edil· 
mez. (3488) 3-5165 

Tavukçuluk enstitüsü direktör· 
l~Oiinden: 

Tavukçuluk enstitüsü için açık eksiltme usulile 8000 kilo mısır, 
8000 kilo arpaı 10000 kilo yulaf, 10000 kilo kepek, 10000 kilo buğday 
alınacaktır. Muhammen fiyat 1990 liradır. Şartnameler her gün sa· 
at ondan altıya kadar Çankırı yolu üzerindeki Tavukçuluk ensti· 
tüaü direktörlüğü tarafından parasız olarak verilir. İsteklilerin 18 
birinci teşrin 937 pazartesi günü saat onda ticaret odasi vesikasiy· 
le 149 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya banka mek• 
tubları ile birlikte tavukçuluk enstitüsünde toplanacak komisyona 
bq vurmaları. ( 3681) 3-5444 
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Ankara Levazım Amirliği Sabnalma 1 
Komisyonu llanları 

-------- t L A N --------
1 - Bergama garnizonu krtaatınm yıllık ihtiyacı için kapa~ı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulan 430000 kilo kuru otun beher ki
losu için olan üç kuruş 30 santim pahalı görüldüğünden 2490 sa.Yılı 
kanunun 40 maddesi mucibince yeniden ve kapalı zarf usulıyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Malın tahmin bedeli 17200 lira 
3 - Muvakkat teminatı 1290 lira 
4 - İhale 23.10.937 cumartesi günü saat 11 de Bergama askeri 

alım satım komisyon binasında yapılacaktır. 
5 - Evsafiyle teslim mahal ve şartları şartnamesinde yazılıdır. 

Şartnameler Bergamadaki alım satım komisyonundadır. 
6 - Teklif mektubları 23.10.937 günü saat ona kadar satın al

ına komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra mektublar ka
bul edilmez. 

7 - Şartnamesinin 4 ncü maddesinde istenilen vesikalıu mu
"akkat teminatın konulduğu zarf içerisine konulacaktıı:. 

8 - Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi gün-
leri açıktır. (3724) 3-5502 

1 L A N 
1 - Bergama garnizon kıtaatınm yıllık ihtiyacı için kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulan 80000 kilo sığır etinin beher kilosu i-.. 
Çin teklif olunan 22 kuruş 75 santim pahalı görüldüğünden 2490 
sayılı kanunun 4. maddesi mucibince yeniden ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Malm tahmin bedeli 20000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1500 liradır. 
4 - İhale 23.10.937 cumartesi günü saat 10 da Bergama askeri 

alım satım komisyon binasında yapılacaktır. 
5 - Evsafiyle teslim mahal ve şartları şartnamesinde yazılıdır. 

Şartnameler Bergamadaki alım satım komisyonundadır. 
6 - Teklif mektubları 23.10.937 günü saat 9 za kadar satın al

tna komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra mektublar 
kabul edilemez. 

7 - Şartnamesinin 4 ncü maddesinde istenilen vesikalar mu
Yakkat tem.inatm konulduğu zarf içerisine konulacaktır. 

8 - Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi gün-
leri açıktır. (3725) .. 3-5503 

İLAN 
1 - Kor merkez kıtaatı hayvanları ihtiyacı için 382. bin kilo 

arpa al.nacaktır. Tahmin edilen bedeli 15280 liradır. 
2 - Şartnamesi Kayseri kor satın alma komisyonundan para-.. 

sız alınabilir. 
.. 3 - Eksiltme 1 te~rinsani 937 günü saat 15. de Kayseri kor sa-

tın alma komisyonunda olacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 1146 liradır. 
6 - Teklif mektubları 1 teşri 937 pazartesi günü saat 15 e ka

dar kor satın alma komisyonu reisliğine verilmiş olacaktır. Bu sa-
atten sonra mektublar kabul edilmez. .. 

7 - İsteklierin icabeden ka.o:1.1ni vesikalarla birlikte komisyona 
müracaatları. (3726) 3-5504 

t LAN 
1 - Sivastaki birlik1er ihtiyacı için 251500 kilo ekmeklik un ka-.. 

Palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bedeli 33883 lira ve muvakkat teminatı 2541 lira 30 kuruştur. 
3 - 25. 1. teşrin 937 pazartesi günü saat 15 de Sivasta tuğ ko

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

kanunun 2. ve 3. üncü maddelerindeki vesaik ve muvakkat temi
nat makbuzlarını ve teklif mektublarıru havi zarfı kanunun 32. ve 
33 üncü maddelerindeki tarifat .dairesinde hazırlayarak ihale günü 
saat 14 de kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (3727) 

3-5505 
t LAN 

• - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 154 
ton pirincin 12 birinci teşrin 937salı günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pirincin tutarı 26180 lira olup muvakkat teminatı 1963 li
ra 50 kuruştur. Şatrnamesi 131 kuruş mukabilinde komisyondan 
\rerilir. 

3 - 1stekElerin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki vesika ve te
nıinat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saattan 
bir saat eveline kadar levazrm filni.diği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3477) -. 3-5175 

1 LAN 
1 - Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 59 

ton bulgurun 11-10-937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ek· 
ailtmesi yapılacaktır. 

2 - Bulgurun tutarı 5103 lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 
382 lira 77 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız g()rü
lür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki vesika ve te
~inat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten 
hır saat evveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna 
Vermeleri. (3473) 3-5156 

1 LAN 
Ordu ihtiyacı için 7.10.937 saat 15.30 da İstanbul levazım 3nıir

liğ i satın alma komisyonunda eksiltmesi yapılacağı ilan edilen 150 
adet büyük ve 100 adet küçük portatif yazı makinesinin alınmasın-
dan sarfı nazar edilmiştir. (3737) 3-5513 

İLAN 
İzmir mustahkem mevki kıtaatmın 146572 kilo una ait evelce 

Yapılan ilanlar hükümsüz sayılarak yeniden kapalı zarfla eksiltme-
ye konmuştur. / 

İhalesi 22 birinci teşrin 937 saat 16,30 da İzmir Kı§lada leva-
2nn amirliği satın alma kamisyonunda yapılacaktır. 

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

İLAN 

Anli.ara yiil{Sek ziraat 
rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz okulları için lüzumlu olan (200) adet tulum 
ve (600) adet spor lastik ayakkabı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2650) ikıi bin altı yüz elli ve muvakkat 
teminatı (198,90) liradn. 

3 - İhale yüksek enstitü binasmda toplanan komisyon tarafın
dan 18-10-937 tarihine rasthyan pazartesi günü sa.at (14) de yapı
lacağmdan talihlerin hazır bulunmaları. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin 
enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3582) 3-5296 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: _ 
ı - Tahmin edilen bedeli 54600 lira olan 65000 kilo sade yağı 

7 birinci teşrin 937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de pa
zarlıkla alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 3980 liradır. Şartnamesi 273 kuruş n:u
kabilinde komisyondan her gün alınır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatla-
rı. (6551/ 3630) 3-5344 

Hava Y ollarr Devlet İşletme İdaresinden : 
5.10.937 (dahil) gününden itibaren: 

A - Cumartesi günleri - Ankaradan - İstanbula 
yolcu tayyaremiz 
Bankalar caddesi P. T. den otobüsümüz 

B - Cumartesi günleri hariç - haftanın diğer günlerinde 
İstanbuldan Ankaraya 

Karaköy P. T. T. den idare otobüsümüz 
Hareket edecektir. 

Saat 
15 de 
14,5 .. 

ıs de 
14 " 

Sayın yolcularımıza ilan olunur. ({3711) 3-5497 

Kütahya Belediyesinden: 
Evelce kapalı zarfla eksiltmeye konulup talih çıkmayan stad in

şası bu defa keşif ve şartnamesi tadil edilerek ve kalıplar hariç 
betonarme işleri metre. mikabı 45 lira 6 kurşa Çlkarılan 94590 liralık 
işten şimdilik 30000 lıra keşif bedelli inşaat tekrar kapalr zarfla 
münakasaya konulmuştur. Eksiltme 27.10.937 çarsamba günü saat 
15 de belediye encümeninde yap lacaktır. Eksiltm~ye girebilmek i
çin 2250 lira ınuvak.kat teminat vermesi ve sartnamesinde yazılı 
vesika ibraz etmesi lazımdır. Proje, idari ve f~nni şartnameler 150 
kuruş mukabilinde belediyen alınır. 3-5508 

Kütahya Şarbaylrğrn ian: 
Belediyemiz için bir arazöz mübayaası kapalı zarfla münakasa

ya konulmuştur. 
Şartnamesinde yazılı olduğu üzere motörü 37 model ve 6 silin

dirli olacak ve su deposu 1500 litre su alacaktır. 
Muhammen fiyatı 6500 lira ve muvakkat teminatı 487 .5 liradır. 

İhalesi 13.10.937 çarşamba günü be1ediye encümeninde yapılacaktır. 
Talihler her gün şartnameyi belediyede görebilirler. Arzu edenle-
re parasız şartname de gönderilir. (6437) 3-5281 

Sıhhat ve ~çtiınai Muavenet Ve
kaletinden: 

Vekalet kalöriferi için satın alınacağı ve 1 teşrinievel 937 cuma 
günü saat onda açık eksiltme ile ihale edileceği evelce ilan olunan 
yüz ton yerli kok kömürü için teklif edilen fiyat gali görül
mesine binaen açık eksiltme ve ihalenin 11.10.937 pazartesi günü sa· 
at ona talik edildiği ve şartnamesini görmek istiyenlerin her gün 
vekalette içtimai muavenet işleri dairesinde müteşekkil komisyona 
müracaat etmeleri ilan olunur. (3712) 3-5498 

Dahiliye Vekaletinden : 
Isparta şehri içme suyu tesisat ve 

inşaat eksiltmesi 
1sparta şehri dahilindeki şebeke için icab eden malzemelerin 

tediriki ve depolar inşası ve boru ferşiyatınm icrası ile sair buna 
müteferri imalatın yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 63899 lira 04 kuruştur. 
2 - İsteklilerin bu işe aid 1?3rtname, proje ve sair evrakı 320 kuruş 

mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen şefli
ğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15.11.937 tarihi~e ~ast~ayan pazartesi günü saat 
on birde Ankarada dahiliye vekaletı bınasında toplanacak bele
diyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine tt"slim 
etmiş olmaları lazımdır: 

A - 2490 saydı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
4444 liralık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi ~ucibince eksiltmeye ı;irnıeve 

bir mani bulunmadığına dair imzalı hır mektub, 
D - Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya gir

me için alacakları vesika, 
5 - Teklif mektublarr ihale günü saat ona kadar makhuz mu· 

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mekt~blarının iadeli teahhüdlü ol· 

ması ve nihayet bu saate kadar komısyona gelmiş bulunması la
zrmdır. 

B~ iş hakkında fazla izahat almak .istiyenlerin belediyeler imar 
heyetı fen şefliğine müracaat etmelerı. (3651) 3-5379 

Gümrüli. muhafaza genel komu
tanlığından: 

.. Gümrük muhafaza örgütünde .. İzmi.r ?':tasında ve Bodrum'da 
vazife görmek üzere 125 şer lira ucretlı. sıvıl iki doktorluk yeri a
çıktır. Emekli veya sivil doktorlardan ıstekli olanların dilekçele
riyle Ankarada gümrük muhafaza genel komitanhğa müracaatları. 

(3704) 3-5495 

Erzakm Muhammen İlk Münakasanm Münakasanın Münakasa 

BayanMagda 
MODA SALONU. 

cinsi Miktarı bedeli teminat şekli tarihi saati 
Saman 107000 1070 80,25 Açık eksiltme 19./1.Tş./1937 Salı 14 
Patates 40000 2200 165 Açık eksiltme 19./1.Tş./1937 Sah 15,30 
Bulgur 108000 15120 1134 Kapalı zarf 22./ l.T!i./1937 Cuma 15 

l - Tümen bir!ikleri kıtaat eratının ve hayvanatmın ihtiyaçları yukarıda gösterilmiştir. Hizala
rında münakasa günü, saat, teminatı muvakkatesi, muhammen bedeli gösterilmiştir. Taliplerin yevmi 
rnczkurda kapalı zarfla olanların münakasa saatinden laakal bir saat evel mektuplarım komisyona 
Vermeleri ve diğer münakasalard an da teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte vakti muayyenni
de komisyona müracaatları. 

2 - Şartnamesi paras ız olarak tadil günleri hariç hergün komisyonda görülebilir. 
3 - Eı..siltmeler Çatalcı:ıda tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. (3671) 3-5407. 

ANKARA BAYANLAR 

TERZİ EVİ 

Son moda tuvalet kostüm ve 
h . ' er nevı elbise zarif şık ve sü-
ratle dikilir. ' 

Yenişehir 

Atatürk Bulvarı No. 57 
Ali Nazmi apartıman daire 11. 

3-5449 

7 

~~~e;Q 

Türk Hava Kıırunıu 
6 cı Keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 

Büyilk ikramiye 200.000 liradır. 

Bundan başka: 40,000, 25,000 20,000, 15,000, 
10,000 liralık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 /Birinci Teşrin/ 937 günü 
akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkr sakıt olur ... 

1 
TARZ~kç~lpvoR 1 

, ___________ _ 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü SatmaJma 

Komisyonu llanları 
·----------------- -----------------· 9 TON ALEMİNYUM 

Tahmin bedeli (9450) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi yazı
lı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo
nunca 22.11.937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talih
lerin muvakkkat teıni.nat olan (708) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektublarını mezkm günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkilr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(3742) 3-5514 

İLAN 
18.11.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edileceği 

1.3.5. birinci teşrin 937 günlerinde ilan edilen 9 ton aleminyumun i
halesi görülen lüzuma binaen 22.11.937 pazartesi günü saat 15 to 
yapılacağından mezkur günlerde çıkan ilanlar hükümsüzdür. 

(3743) 3-5515 

50 TON YONGA 
Tahmini bedeli 375 lira olan yukarıda m.ikdafı yazılı yonga as

keri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 22.10. 
937 çarşamba günü saat 14.30 da açık arttırma ile satılacaktır. Şart· 
name parasız olarak komisyondan verilir. İsteklilerin muvakkat 
temint olan 28 lira 13 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(3719) 3-5499 
1 LAN 

Kırıkkale Askeri fabrikalar satın alma komisyonunca 30.8.937 
günü satılığa çıkarılan 400 adet yağ fıçısı artırma esnasında değe
rini bulmadığından ihale 15.10.1937 günü saat 15 e bırakılmış.tır. Ta
liplerin ismi geçen gün ve saatte 15 liralık teminat makbuzlarile bir
likte komisyonumuza baş vurmaları, fazla malumat istiyenler hergün 
yollama memurluğumuzdan sormaları. (3654) 3-5360 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 
Komisyonu llanlan ----------------- _______________ __. 

İLAN 
Gali görülen 22 kalem baytari alet ve malzeme kapalı zarf usu

liyle satm alınacaktır. Tahmin bedeli (5125) liradır. İhalesi 9.10. 
937 cumartesi günü saat 11 dedir. İlk teminat (384) lira 38 kuru~
tur. Evsaf ve şartnamesini almak ve görmek istiyen bedelsiz ola
rak M. M. V. satın alma komisyonuna müracaat ve ihaleye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve tem.inat ve tek
lif mektublariyle birlikte belli gün ve saatmdan en az bir saat evel 
M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (2934) 2-4401 

Devlet Demiryollan ve Limanları Umum 
Müdürlii~ü Satrnalma Komisyonu ilanları 

t LAN 
İlk eksiltmesi feshedilen 39984 lira muhammen bedelli yeni An 

kara gar binası mefruşatının 21.10.937 perşembe günü saat 15 de 
Ankarada idare binasında pazarlığı yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2998.80 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitl ik vesikasını 
hamilen yukarda yazılı gün ve saatte komisyon reisli ğine müracaat· 
lan lazımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada te-
sellüm şefliğinde görülebilir. (3667) 3-5457 

OF 

SEF ALIN 

.sa..l- 115\'ıs.ında.,, 
Çol( l~t \0.f · 

Çe k'f~O\.. 

Ono. SEFALtf" 
To.vsi~e _ gtıln 
9t\.ho.I Aldı . 

Baş-Diş 
ağrıları 

Nezle-grip 
Uşütmekten 
mütevellit 

bütün ağrıları 
derhal geçirir 
Eczanelerden 
1 lik ve 12 lik 
ambalaiları 

ara.qınız. 
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Mektebliler !.. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıhçıoğlunda 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Türk yüksek mühen -
disleri birliğinden: 

Yenişehirde Atatürk uranmdaki. birlik bin~sının gazino, 
lokanta ve 2 inci, 3 lincU katlardan ıbaret pansıyon kısımlan 
üç sene müddetle kiraya verilecektir. 

Kiralamak istiyenler bu hususa aid ~ı:t11~~ ~e kira mu
kavelesi örneğini her gün saat 17.5 da bırlık katıbınden alabi-
lirler. 

İsteklilerin senelik icar bedelini bildirir teklif mektubla
rmı şartnamesinde yazxlı vesaik ve 200 liralık teminat ile .bi;
likte 20 birinci teşrin 937 çarşamba günü saat 18 e kadar Bırlık 
binasında toplanacak komisyona vermeleri lazımdır. (3698) 

• 3-5439 

Adana belediye riyasetinden: 
Yüz elli lira aylık ücretli belediyemiz kanarası mütehassıs bak

teriyoloğ baytarhğı münhaldir. Elinde ihtisas vesikası bulunan 
baytarların müracaatları ilan olunur. (3689) 3-5445 

.lzmir ili daimi encümeninden: 
Ağamemnun ılıcalarında yeniden yaptmla~ binal~la tesisat 

projelerinin tanzimine aid müsabaka şartnamesıyle vaı.zyet pl!n
larr Ankara - İstanbul - İzmir nafıa müdürlüklerınde mıkdan kafi 
bulunduğundan mimar ve mühendis ~lan is~ekliler .~ezkftr müdür
lüklere baş vurarak bu evrakı bedelsız tenun edebılırler. 

(3458) 3-5506 

Steno ve Daktilo Kursları Direktörlüğünden 
Her iki kursun kayıd muameleleri 8 - 10 - 1937 de kapanıyor Ta

lihlerin bu tarihe kadar Kmacı handa 7 No. lu daireye başvumıala-
rı ilan olunur. Telefon: 3714 3-5518 

ANKARA GAYRI MENKUL SATIŞ MEMURLUÖUNDAN: 

Ankarada İsmet Paşa mahallesinde Bayır Çıkmaz sokağında 
No. 5 hanede mukim iken halen ikametgahı meçhul Osman Kal-
faya: ---

Ankarada Emniyet şirketine 448 L.7 K. borcunuzdan dolayı 
yukarıda yazılı mahaldeki hanenize haiz konmuş ve mezkCır gayrı 
menkulünüze 6110 L. kıymet takdir edilmiştir. Takdiri kıymet gı
yabınızda yapıl<lığmdan bu husustaki varakayı gelib tetkik ve bir 
itirazınız varsa bildirmek üzere size on beş gün mehil verilmiştir. 

Tarihten itibaren tebliğ makamına kaim olmak üzerekeyfiyet 
ilan olunur. 3-5520 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH HUKUK HAKİMLİÖİNDEN: 
Ankaramn Elgazi köyünde mukim iken bu kerre vefat eden 

Ergazi köyünden Mehmedin vefatiyle terekesine mahkemece el
konmuş oldu ğundan kefaleti hasebiyle alacaklı olanlar da dahil 
olduğu halde bilcümle alacaklı ve borçluların ve mirasçının vesa
iki resmiyeleriyle beraber bir ay zarfında Ankara üçüncü sulh hu
kuk mahkemesine müracaatları ve alacaklarını vaktiyle kayıd et
tirmiyenlerin mirasçıya ne şahsan ve ne de terekeye izafetentakib 
edemiyecekleri lüzumu ilan olunur. 3-5510 

---REÇETELERiNiZi---
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur. Resmi hususi mües
sesata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasın-
da. Telefon 2018 3-5517 llllİiiııiiıİiiiiıiıİİIİİii ... _____________ lliıiıiİl __ .. a 

Bankasından: 1 

Türkiye cumhuriyet Merkez bankası hakkındaki 1715 nu-
maralı kanunun 17 inci maddesinde yazılı salahiyete müste

~ niden bankamız 30 kanunu evel 1341 tarih ve 701 numaralı 
kanun mucibince basılmış olup halen tedavülde bulunan ki

~ ğıd paralan tebdile karar vermiştir. 
~ 15 T. evel 1937 tarihinde tedavüle ilk çıkarılacak kupür, beş 

liralık kupürdür. Yeni beş liralık kupürün vasıflarını aşağı
~ da bildiriyoruz. İstiyenler yeni banknotun asli nümunelerini 
bankamız ve bütün bankalar gişeleriyle malsandıklannda gö

~ rebilirler. Bu yeni beş liralıkların tedavüle çıkarılmasına 
başlandığı tarihten itibaren beş sene müddetle eski kağıd pa
ralar da mecburi olarak tedavül edeck ve bundan sonra mü
ruru azman müddeti nihayetine kadar yani beş sene daha 
Merkez bankası gişelerinde tebdil edilebilecektir. 

Diğer kupürlerin tebdile başlama tarihleri ileride ayrıca 
~ ilan edilecektir. ı 
~ Bu yeni beş liralıkların ebadı 7X 15.5 santimetredir. 
~ R ektosu (Ön yüzü) : koyu mavi olup sağ tarafında A-

tatürk'ün resimlerini, ortasında renkli bir tezyinat rozetini, ~ 
ı (Tür kiy e Cümhuriyet Merkez Bankası) (11 Haziran 1930 ta

rihli ve 1715 Numaralı kanuna göre çıkarılmıştır.) ibareleri
ni ve Bankanın Umum Müdür ve Umum Müdür Muavininin im
zalarını, dört yerinde kırmızı renkte seri ve sıra numaralarım ~ 

~ ihtiva eder. . . I' 
~ Dört köşesinde madalyonlar ıçınde ve ortasındaki roze
~ tin üzerinde kıymeti ifade eden (5) rakamları ve üst köşeler
i.,. de ve rozet üzerindeki bu rakamların altında da yazı ile 
~(Türk Lirası) kelimeleri vardır. Orta alt kısmında birer 
~ seri ve sxra numaraları ile banka imzalarının bulunduğu ma

halde çok küçük yaztlarla yazılmış (Türkiye Cümhuriyet 
Merkez bankası 5 Türk Lirası) ibarelerinden tertib edilmit 
bir fon vardır. 

V ersosu (Arka tarafı) : Yeşil renktedir. Üst ortasında 
(Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası) ibaresi ve iki üst kö· 
şes inde yuvarlak madalyonlar içinde (5) rakamiyle altlarında 
yarı daire şeklinde (Türk Lirası) yazxları vardır. Orta" '\da 
esas vinyet (resim) olarak (Ankara güven anıtı) mevcı..ı o

~ lup T ürk stil inde bir kemerle Tül"k tezyini sanat motiflerin-
~ den tertib edilmiş bir çerçeve ile çevrilidir. Sağ tarafında yu
l· varlak beyaz bir madalyon için de kağ ıd imalinde filigran o
l !arak tertib ed ilmiş Atatürk'ün efi jileri (resimleri) vardır ki 
~ banknot aydınl.ğa tutuldu ğu a7.lllan her iki tarafından bu 
1 filigran görülebilmektedir. 

L
~ Banknotun her iki tarafı taydus (çelik) tabrdır. ~~ 

3- 5511 J 
- • .:~~~~~;,a,::t'.ıı.;~.-.;~~~~~ ~ .. ~~~~~~~'1'~ ~ 

·--

Aktif 
Cumhuriyet Merkez Bankasının 

2 Birinci teşrin 1937 vaziyeti 

Kua 1 

Altın saf1 kilogram 19.617,905 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler ı 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler ı 
Altm safi kilogram 6.482,909 
Altına tahvili kabil serbeet 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri ı 
Deruhte edilen evrakı nak
tiye karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari aenedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı ı 

A naktiyenin karşılığı es· 
haın ve tahvilit (itiba-

LiRA 

27.594.152,52 
12.992.050,-

818328,08 

3.558.\) ı 8, 18 
··-

9.1 1!:. lt~ . 56 

18.281,35 

28.796.965,!..!_ 

158.748.563,-

13.577.480,-

3.500.000,-
38.944.808,50 

l 
Deruhte edilen evrakı 

ri kıymetle) 38.109.923,02 
B Serbest esham ve tahviHlt,__3_.7_95.825,58 

Avanslar ı 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilit üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif ı 

80.738,87 
8.607. 783,24 

Yekun 

• 

LiRA 

41.404.530,60 

3.558.878,18 

37 .933.976,02 

145.171.083,-

42.444.808,50 

41.905.748,60 

8.688.522,11 
4.500.000,-

17 .073.107 ,09 

342.680_.654,10 

Sermaye : 
ihtiyat Akçesi ı 

Adi ve fevkalide 
Hususi 

Tedavüldeki banknotlar ı 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak
tiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altm ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk lira111 mevduatı: 
Döviz teahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizleı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif ı 

Yeldin 342.680. 654, 10 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İ skontc had<li % 5 1
/ 2 altın Uzerine avans o/0 4 1/ı 

... l _____ A_nk_a_r_a Belediye Reisliği _ı_ıa_n_ı_a_r_ı ----' 

İLAN 
1 - Otobüs garajında yapılacak tesviye ve beton ile araba de

posu ve saire inşası on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (20955,72) liradı.r. 
3 - Muvakkat teminatı (1571,66) liradır. 
4- Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin he.r glin 

yazı işleri kalemine müracaatları ve ihale 8 teşrini evel 937 cuma 
günü saat on birde belediye encümeninde yapılacağından teminat
lariyle birlikte teklif mektublarmı belediye encümenine verme-
leri. (3554) 3-5225 

80 TON PLATİNEN SAÇ 
Tahmin edilen bedeli (9600) lira olan ~ukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri: fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 19.11.1937 cuma günü saat 15 de kapalı azd ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (720) Jirayr havi teklif mektuplarını mez
kOr günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkiir gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (3679) 3-5401 

ZAYİ 
935 • 936 senesi Ankara bi

rinci orta okulunun 2 inci sını
fından aldığın belgeyi keybet
tlm. Yenisini alacağımdan eski. 
sının hükmü olmadığını ilan 
ederim. No. 742 Orhan Yeke 

3-5521 

Dr. EM1R NECİB 
ATAKAM 

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

- Telefon: 1816 -

ZAYİ 
Ankara Belediyesinden al

dığrm 450 bisiklet numaramı 
kaybettim. Yenisini çıkartaca
ğımı bildiririm. 

Manisa Saylavı 
Kazrm Nami Duru o ğlu 

Özdem.ir Duru 

Fransızca ve İngilizce 
Hususi Ders 

Kınacı han No. 7 Tel :3714 

IGralık daire 

Dr. Basit Orek 1 
Cebeci merkez has· 

tahanesi dahili hasta· 
tıklar mütehassısı 
Hergün hastalarını saat 15 
den sonra Yenişehir Meş· 
rutiyet caddesi 10/ 1 numa· 

1 ralr evinde kabul eder. 

----•Tel: 1694 -

Dr. Nusrat 
l(arasu 

Cebeci Merkez Hastahanesi 
iç hastalıklar mütehassısı 

Her gün hastalarını saat ıs 
den sonra Çocuk sarayı yanında, 
Himayei Etfal apartımanında 
kabul eder. T elefon: 3613 

Doktor 
Ali Vahit Yaşat 

Avrupa seyahatinden avdet 
etmiş ve hastalarım kabule bas-
lamıştır. 3-5487 · 

YENi 

--

P. T. T., Levazım müdürlüğüden1 
1) - İdare ihtiyacı için 50.000 M. haketal tel, açık ebiltmo il• 

satın alınacaktır. .. 
2) - Muhammen bedeli (5000), muvakkat teminatı (375) lira~ 

lup eksiltmesi 11 teşrini sani 937 perşembe günü saat (15) de An
karada P. T. T. umumi müdürlüğü satın alma komisyonunda yap1"' 
lacaktır. .. .. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mekt• 
bu, ve kanuni vesaikle birlikte o gUn saat 15 de mezktlr komisyona 
müracaat eyleyeceklerdir. 

.. 4) - Şartnameler, Ankarada P. T. T. levazım, latan.bul bcro!
lunda P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünde parasız verilecektir• 

(3530) 3-5244 

Bitlis Nafıa Müdürlüğünden: 
Tatvan ve Mutki kaza merkezlerinde yapılacak olan hükümet 

binalarının tasdikli keşif bedellerine göre on beşer bin liraya. t~ 
kabüJ edecek aksamının talih zuhur etmemesi hasebiyle 8 teşnnı· 
evel 937 cuma gürıü saat 15 te pazarlık suretiyle ihaleleri mukarrer 
olduğundan talih olanların şartname ve sair evrakı fenniye ve keş
fiyesini görmek üzere o güne kadar Bitlis nafıa müdürlüğüne mü-
racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (3595) 3-5341 

Harta genel direktörlüğünden: 
1 - Şartnameleri ayn ayrı yapılmış aşağıda muhammen bedel• 

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

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

Lira 
1800 
600 

Kuru ot 
Saman 

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

30000 45 00 
(3735) 

22-10-937 cuma 10 da 
22-10-937 ,, 11 d• 

3-5512 

Berğama Şarbayhğından: 
1 - Muhammen bedeli "55820" lira olan Bergama elektrik te

sisatına talih çıkmamasından 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi 
mucibince pazarlığa bırakdmı§tır. 

2 - Pazarlık 22.10.937 cuma günü saat 16 da belediye encÜDlO" 
ni tarafından yapılacaktrr. 

3 - Bu işe girmek istiyenler tesisata aid fennt tarifname, fenni 
şartna..-nc ve projeleri Ankara, İstanbul, İzmir ve Bergama beledi .. 
y eterinde görebilecekleri gibi beş lira mukabilinde Bergama l>O" 
l ediyesinden isteyebilirler. 

4 - İstekliler "4041'' lira muvakkat teminat ile kanunun tayiıa 
ettiği ve şartnamede yazrlr vesikaları ve nafıa vekaletinden musad-
dak ehliyet ve müteahhidlik vesikasını hamilen yukarıda yazılı 
gün ve saatte Bergama belediye encümenine baş vurmalan illn O" 

lunur. (3703/ 6639 3-5507 

SiNEMALAR HALK 
Vekaletlere yakın beş oda

lı kaloriferli tam konforu haiz 
bir daire kiralıktır. Ziraat Ban
kasında Sadi Seçkin'e müracaat. 

BUGÜN BU GECE Bu gtın Bu gec. 

Tel: 3406 3- 5523 

1 İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rrfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdüril 1 
Mümtaz Faik FENİK 
Ulus Basımevi: ANKARA 

Aşki, hissi ve fevkalade heyecanlı 
mevsimin en harikulade filmi 

İLK ACI 
Mümes: Magda Schneider • Yvan 

Petrovitch 
Ayrıca - 937-938 dünya haberleri 

VİCDAN MÜCADELESİ 
J ean Galland - Rene St. Syt 

Ayrrea • 1937-938 dünya haberlod 

Halk matinesi 12,15 de 

Şarlo Asri zamanlarda 

ŞEHİR BAHÇESİNDE : 
BU GECE SAAT TAM 21.30 DA: 

PATRONUM KOCAM 


