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General Metaksas memleketimizden ayrıldı 
Muhterem misafir lstanbulda Cumhuriyet 

abidesine törenle bir çelenk koydu 

30.000 kişilik bir halk kitlesi önünde 
yapılan tören, Türk-Elen dostluğunun 

canlı tezahürü oldu 
lstanbul, 22 (Telefonla) - Yunan baıbakan ve dıtbakanı General General 

Metakaaa ve refikası, bu sabah beraberlerinde Atina elçimiz Rutn Et-
ref Önaydın ve refikası, dıtbakanlık buıuıi kalem müdürü Refik Amir Papa g os 
Kocamaz, mihmandarlan ve yanlarındaki yunan ricaliyle yunan. el~isi 
olduğu halde aaat 9.20 de Haydarpap.ya ırelmiflerdir. [Sonu s. ıacıd•J d 
B. Metaksas'ın beyanatı I~~~~,~~ _ y~ 
"ittifakımızın her zamandan 

kuvvetli olduğuna kani 
. olar ak buradan aynlıyo m,, 

nan genelkurmay reisi geMral Pa
pagos yanında birçolc yunan kurmay 
zabitleri olduğa halde bu akfam sa
at 18 de Romaaya vapura ile Pire
den tebrimize gelmiştir. 

Do6t ıMmleht ~ııelkiırıaay rei
si ve yanındalcl ratlar Galat• rıbtı
mrada l.ttanbul komutan vekili, vali 
re- bekdiy• r~si, ~llrimi•d• bulu
ma yansa amirali, A verol kuman
dam ve birçolc ubitler taralındaa 

karşılantlllftır. 

Bir kıta uhrimis muhterem mi
nfin lbtlnm nsmiai ila tltmİf re 
Elt1n paelluırmq bqbaı rıhtım. 
du Pd Pala..ıellae ~rdir. 

Türkkuşunda feci bir kaza 

iki pilot üç paraşütçü 
kazada şehit oldular 
Ulus bu büyük yas kar§ısmda bütün Türkkuşu 
ailesine ve şehidlerin ailelerine başsağı diler 

Ankara, 22 (A.A.) -Bugün saat 16.S da Türkkuıu meydanın
da parafÜt atlama talimi esnasında müenif bir kaza olmuttur. 
Usulüne uygun kontrolden sonra içinde iki muallim pilot ve üç 
paratütçü bulunduğu halde havalanan talim tayyaresi anaızm ye
re doğru aüratle inmeye bqlamıı, meydandan yapılmakta olan 
tarauuda göre pilot doğrulmak tqebbüslerinde bulunmuı iae de 
tayyare ıüratle yere diiferek parçalanmııtır. Maalesef bu kaza ne
ticesinde Türkkuıundan muallim pilot Tevfik Aytan, Ferid Or
bayla parqütçü Hikmet Ozalpay, Nureddin Mutlu, lmad Akhun 
vazife kurbanı olmutlardır. 

Bu acıklı haberi alır almaz Başvekil vekili Celil Bayar, Dahi
liye vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya derhal kaza yeri
ne gitmiıler ve orada hazır bulunan Hava kurumu batkanı Fuad 
Bulcaya ve Türldmtu ailesine teeuür ve taziyetlerini bildirmqler, 
kaza ve sebebi baldonda tafsilat almıtlardır. T ürlılıafa gençleri 
/ıaaya kurban plen tuluulaılannın acılarını iperinJe tap7l1Tt11ı 
Türk laauaalıfına inanlanm, malelılerine lıarıı baledilılm ,,.,_ 
IJJılanm bir an için bUe lıaybetmemi,Ier; açut ue atla,.., tal;... 
lerin• Jeuam elmİfler,/,ir. Kurbanların cenazeleri yann remli tö
renle kaldmlacak •• tehiclliie defnedilecektir. 

Bu haber Anbrada derhal duyulmut ve umumi teeuürii mu
cib olmuftur. Anadolu ajanaı Türkfmtu'aa w tehidlerin ailelerine 
taziyetlerini beyan ed•. 

[U/u.t bu J,aytık aı:ı re ,u hrflSlad• blitlla Ttirkhqa ailalae n ,.w,. 
lerla allelerla. IMfsaft diler.] 

EJuelo,.. !tletaksa, A.!tkaraJa :bulunJufu •ıraJa 
Harbiye olaılanu ziyaret etler/fen 

BOL IŞIKLI ANKARA 
Elektrik ceryanının 14 
1 inci teşrindeki endeksi 
15 kuruştan savılacak 

FJmı. 

Biz onların 
çocuklarıyız I 

Jleıbur iagiliz sözQdiJr: .. .,_ 1* 
yol• •laç rast gelttelc olur• ai8'-.. 
:rilme., yol sapar!,. 

Hep ııpt• ettilimiz iagili• tdlad 
bu aevgiııla e11eridir. 

Puti Wreama yeni dann ..-. 
dea ı•ç•rh11 bu .a. te.bv ..,,. 
geldi: dlfVV ,am •tacına r~ 
yt1rd•, kwrılıyor ve oaa gt1aiı 1lb .,._ 
ra bınktlmıt aoar• telcrar i•ihrrie... 
tine 6/rl,aı. Eski belediyt1ler. pi N 

duvar dOslOla içia Hyle bir te.t çans 
dt1fil, ...., Sinadıa e.eriai '1'1ft .,,. 
karlardı. Vıb OsHdard• olmıqtur. 

1't.anbul, 22 (Telefonla) - Do.ı Yapanistanın sayın ~bakan Ye 
Dit itler bakanı Ek.elana General Metwbaı bugün beni kabul ederek f'1 
beyanatta bulunmUflur: 

"- Till'k - elen ittilalonm her amaqdan daha kuvvetli bulunduiu
- kani olarak &J'l'lhyorum. Bu ittifak 1adece hükümetlerin eseri defil, 
&Jlll zamanda türk ve elea milletlerinin .ebatkir arzularının bir ifadeai
dir. 

Biz, Tüıkiye ite Yunanistan. ------------. 
B..lkan ittifakının diğer devletleri 1 İran Dış Bakanı 1 
olan Yuıoslavya ve Romanya ile 
takviye edilmit olarak öyle bir 
kuvvet tqkil ediyoruz ki Avrupa 
itlerinde ve tahakkuku Balkan 
paktımn ıayeai olan sulh ideali Ü· 
zerinde mühim bir kuvvet tqkil 
etmekteyiz. 

Türk milletinin büyük tefi ekselans 
Atatürk ün bana karşı göstermek lut
funda bulunduktan hüsnü kabule mü
tehassisim ve daima böyle kalacağım. 

Ayni zamanda Baıvekii CeW Bayar 
Ye arkadatları tarafından gördüğüm 

nezaketten de mütebauiaim. Ordunu. 
zun küçük bir kısmını görmekle çok 
memnun oldum ve sevindim. Çünkü bu 
ldlçiık kısım bana tiirk ordusunun u
keıt kıymetini anlatnıaia klfi geldi. 
Ayni umanda Ankaradaki harbiye 
IDektebinde zabitlere verilen itinalı u
kert terbiye hakkında da bir fikir ve b
... t sahibi bulunuyorum. 

Tiirlı Jenüsdlerinin melaareti 
lstanbula fevkal'lde fırtınalı bir ha

va içinde ,.urken bu bırçm denizde 
tClrk muhriplerinin kendilerini idare 
eclenJerin mahir denizciliklerine bir de
lil olabilecek ıeyyaliyetle sevkolunduk-

( Sonu S. inci sayıfada) 

lran'ıHJ bakanı B. Sa 

letaııbuJ. 22 (Telefonla) - Şehri
_..itde bulunmakta olan İran harici:v.e 
num ekselans Samyi, bugün öileden 
~vel Topkapı sarayını gezmiı ve bo.. 
ğazda bir gezintiden sonra öğle yeme
ğini husuıt surette Tarabyadald Toka'" 
liyan otelinde yemiftir. 

lran hariciye nazırı, öğleden aonra 
Dolmabahçe sarayını ziyaret etmittir. 

·~ hebnlıiı .... ~i· Anbranm daha fula lflia 
kavupnau, clalla nurlu ..... ,., ye as plirli ailelerin de elektrik yaka-
bilmeti ivin ...... teclhirler ahn•tbr· Bu turetle artık ieli petrol limbuı 
yerini narla ........ bırabcaktır. Çiinldl ~ f!\D de Bayındırlık ba-
kanhimm cumhuriyet baJl'UIU münLJdM1iıle A-.... halkına bir mOj
deai ye bir hediyesi olarak haber yer .. ia aibi elekbW kilovat fiatla
n bt kanat __,.ma\taclu. 

Anlrara elektrik tarifelerinin 
mutedil bir dseceY• indirihneai i· 
çin daha 1935 ..-inde a.,.mdır
hk bakanlıiı tepbbü• Jb'mit, ve 
bu meyanda, ~el~ tir
keti ile bir protokol teati olunarak, 
tarife o ••• 25,5 kuruftan 20 
kuruta indirflmifti. 

Ayni ınlıpmnın icabından olarak 
bu senenin ilk tqrln nihayetinde de 
elektrilıı: llcretleri için mu.&IJereler ya
pılmıf ve Ankara balkı ve bllbaua as 
gelirli ailelerin yqayıfı üserlnde mühim 
bir teair yapacak olan yukarıdaki neti. 
ceye vanlmıftır. J>On Ucntl~ 20 den 
15 kurup indiribne9i llaldmıda Bayrn
ckrlık bakanlıtı -ilı elektlik tirketl ara
sında ek bir protokol hnaıltnmııtır. 

Tekaırllr eden eaalua gijre, lflk 
ve ev ihtiyaçları için kullanılan elektrik BtıyınJırlılı bahm B. Ali Çetinlıaya 
cereyanının 14 birinci tctrindeld en
deksleri 15 lruruf &serinden h ... p edi
lecektir. Sanayi abonelerlle reand daire
lerin 30 ilk tefrinden IOftra alınacak 
cndebleri bu tarife eaaaına cöre he
upluıacaktır. 

Tarife iki ~ak .ene müddetle yU
rildülrtedir. Bu oafiddet içinde ancak 
ldkniir fiatlarmm inip çı)apaile dtlite· 
bilecektir • 

(Elektrik flatlarmm ~rdiği uf. 
balar bılr1andıki yuums ikinci uyıfa
mudadır. 

DOLMABAHCEDE 

Bir şi 
battı 

b 

Tabribleria ea lcor.bıac11, tarib n 
tabiat• Gl'fl irtiHb oluaanlanlır. ltJI 
yqıada bir çiaar veya Siııaa'm &ir e. 
~ri nasıl yeriDe konabilir l Eğer pa. 
ranız var•, bBtün Ankarayı ba~a ,.. 
kıp ilci yıld• tekrar yapabilininiz. 

Fu•t ltir bqka tabrib daha var. Taı 
rib v• P'ynjın içine, onunla lbeagl 
biç dQfQ111Jlmelcsizin, kübilc çi_nt,,.. 
sokmalt/ bu, bilhassa, laanbal, Bana 
ve Anadolu pbirlerinia bayk bir b&. 
mında demiyet almaktadır. B•rsa 
llur•diYf'aiaia babç• lrapı11ıu11 y .. :ıra. 
da, saldı o çirkin kireç kabir bilmera 
ba1' duruyor mu? ) 

Onuıı lçia imarların baflııd• .,.. 
kb mi-r lktmdu. 

Ctldledmi•, bQyü sevlcte l...,mdlllt 
Ea •lelU. ev .. yalarım vitrinlerde ..._ 
lıyoım. Dikkat tldinis: etaogralya ,.... 
sniadeıı d•lil • .salonumuddl ritriail• 
bab-.llyorum. 'fırihte p9 u millet 
.bliı. n glJselliğe ba Jrad•r mlstema 
ıı•a bHlemiftir. 

Bizler 61zel ve sağlam yapıcıluıa p 
culrlarıyn. 

Lecorbusler diyor kit "'edl tiri:. 
ler bioa yaptıkları yen ajaç da dlhra 
/erdi: llü lnmular bina yapllld lçia 
•R dHyonut. 

Tlrkler iapyı Ubiatle, ıaadde1' 

,.,,,. amam/•'- idi. - Fat•v. 
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K ı ılık ve otokrıtik 

Bir yeni Demokrasi 
Bulgaristan 1934 denberi politik bir kriz geçirmektedir. O günlerde 

dağıtılan parlamentonun yerine bugüne kadar hiçbir şey konmamış, 
fakat otoriter rejim taslağından beklenen milli ahenk bir türlü teessüs 
edemediği ve görüş ihtilafları için için devam ettiği için, millet ve devlet 
yapılannm tabii ve sağlam durmalarını temin edecek en iyi çarenin gene 
"demokrasi" olacağı anlaşılmıştır. 

Öyle ki, Bulgaristan, yeni bir kanunla yeni seçimlerine ve yeni par
lamento hayatına hazırlanıyor. 

Bizce, yeni seçim kanununun büyük bir hususiyeti yoktur. Yalnız 
mebus olacak adamın hiç olmazsa "rüşdiye,, tahsili görmüş olması la
zım geldiğine dair bir kayıd vardır ki, buna da Mir gazetesi şu tarzda 
itiraz ediyor: ''Bir parlamentoda yüksek tahsil görmüş azanın çokluğu 
o memleket seviyesini gösterirse de, hiç tahsil görmemiş ve fakat haya
bn türlü safhalarında yetişmiş nice kimseler vardır ki, bunlar, birçok 
yüksek tahsillilerden daha dürüst, daha faydalı ve batta daha bilgili
dir.,, Gerçekten, büyük demokrasilerin hiçbirisinde, mebus için herhan
gi bir tahsil kaydı yoktur. Mebus demek zaten, malfunatı ve politik tec
rübesi ile kendini seçen binlerce insana emniyet, itimad ve hürmet tel
kin eden adam demektir. Bir rüşdiye şehadetnamesinin yahud herhan
gi bir diplomanın daha büyük bir kıymet vesikası teşkil edeceğine hük
metmek hatasına, belli başlı demokrasilerin hiçbirisi şimdiye kadar düş
memiştir. · 

Bulgar seçim kanununun bir hususiyeti de, seçecek kadınlann "izdi
vaç,, imtihanından geçmiş bulunmalarını, yani ya evli ya dul yahud bo
şanmış olmalannı şart koşmasıdır. Kanunda,. yalnız çocuk doğurmuş 
olan kadınlar seçime iştirik edebilir, denseydı, anlardık. Çünkü fizyo
loglara göre kadm'm dimağ nahiyesi dahi, ana olduktan sonra tam in
kişaf haddini bulur. Fakat izdiça, neden bir olgunluk kriteryonu teşkil 
etsin? Öyle izdivaçlar vardır ki, e• kekte ve kadında, düşünce ve mtt 

hakeme kabiliyetini söndürecek kadar menfi neticeler verirler. Maama
fih, yeni bulgar seçim kanunu, işte l u ?ki orijinal yeniliği getirmiş bu-
lunuyor. Burhan BELGE 

Büyük bayrama hazırlık 

Geçit resmine girecek 
izciler gelmeğe başlıyor 

Vilayetlerden cumhuriyet bayramına iştirak edecek izciler yarın 
şehrimize gelecektir. Balıkesir, Edirne, Afyon, Buna, Denizli, lstanbul 
ve Konyadan gelecek izciler Eskitehirde birleşecekler ve ayrı bir katar 
halinde yann saat 16 da şehrimize gelmiş bulunacaklardır. İzciler Eski
şehirde kalacakları birkaç saat içinde valiyi, belediye reisini ve kuman
dam ziyaret edecekler ve tehri gezeceklerdir. 

Sıvas, Kaysri, Adana ve Yoz- ayrılacaklar ve merasimle teşyi oluna-
gaddan gelecek izciler de gene ya- caklardrr. 
nn saat 19 da şehrimizde olacak
lardır. izcilerin hastalanmalarını 
önlemek ve izcileri üşütmemek için 
her iki hususi tren vagonları ısıtı
lacaktır. 

Kastamonudan gelecek izcilerimiz 
de saat 13,36 da şehrimizde olacaklar-
dır. 

İzcilerimiz Ankara garında büyük 
törenle karşılanacaklardır. Karşılama 

töreninde Ankara izcileri, Ankara mek. 
tepleri delegeleri, Kültür Bakanlığı 

mümessilleri, bando mızıka bulunacak
tır. 

25 birinci teşrin pazartesi günü öğ
leden evel ge1;eid resmi sahasında izci
lerimizin sıra tertibi, taksimi ve mua
yeneleri yaptlacaktır. İzcilerimiz öğle

den sonra önlerinde mızıka Olduğu hal
de Y enişehire Bakanlıklara doğru bir 
gezinti yapacaklar ve 1>-ı arada harbiye 
mektebi, polis enstitüsü gezilecektir. 

26 birinci teşrin salı günü Kültür 
Bakanı B. Saffet Arıkan izcilerimizi 
teftiş edecek ve geçid resmi tecrübesi 
ya pdacaktxr. 

Umumi prova 
27 birinci teşrin çarşamba günü iz

cilerimiz ciheti askeriyenin emrinde 
umumi prova yapacaklardır. 28 birinci 
teşrin perşembe günü vilayetin prog
ramı mucibince izcilerimiz Halkevi ö
nünde toplanacaklardır. Oradan Sa
manpazan yolile Ulus meydanına ine
cekler ve anıta çelenk koyacaklardır. 

İzcilerimiz Ulus meysJamndan Yenişe
hire gidecekler ve Orduevindeki anıta, 
ondan sonra Emniyet anrtma çelenk 
koyacaklardır. 

İzcilerimiz 29 birinci teşrin cüınhu
riyet bayramında geçid resmine iştirak 
edeceklerdir. 

Şehidliğe çelenk 
30 birinci teşrinde izcilerimiz şehit

liğe giderek çelenk koyacaklardır. İzci
lerimiz ayni gün Baymdrrhk Bakanlı
ğmm müsaadesile Devlet Demiryollan 
tarafından tahsis edilecek hususi bir 
trenle Orman Çiftliğine giderek çiftliği 
gezeceklerdir. 

L:cilerimiz 31 birinci teşrin pazar 
günü yine husus· tr nlerle şehrimizden 

Törene girecek mektebli ve 
izcilerin sayısı 

Bu yıl cümhuriyet bayramı töreni
ne Ankaradan 392 erkek 200 kız, vila
yetlerden 1012 erkek izci olmak üzere 
1604 izci iştirak edecektir. Ankaradan 
törene iştirak edecek sivil talebe ola
rak 1smetpaşa Kız Enstitüsünden 300, 
Kız Lisesinden 400, Musiki Muallim 
Mektebinden 50 talebe iştirak edecek
tir. Bu suretle cümhuriyet bayramına 
iştirak decek izci ve talebenin miktarı 
2354 kişiye baliğ olmaktadır. 

Asker kızlar 
- Bayurımın Fransalar, har

ba baflaymnl 
- E vela mı buymrunr:aı ingiliz. 

lerl 

Fransızlmla ingiliz.lerin dur -
maclan boğUftuklan kırallık devir. 
lerinde, Frcuua topraklarına ayak 
baaan ingil.üı ordusu ile karp:nna 
geçen frcuısa ordıuu, muharebeye 
baflamak ifaere, - kumandanları 

ağ~clan - biribiri ile böyle konuş. 
mUJlardı. Tarihin ba yaprağım bu. 
gün okurken dadaklarcla bir gü -
lam.seme belirmemek mümkün 
mü.dür? 

Son harb ilanı, zannedersem, 
umumi harba en son karışan dev
letlerden biri taralından vuku bul. 
muştu; zira şimdi harblar ilan edi 
meksiz.in, hatta diplomatik müna· 
aebetler kesilmeksizin devam ede. 
biliyor . 

Fakat harb olduktan sonra bu. 
nun ilanlı veya ilansız olmasının 

ne ehemiyeti vardır? Bugiinkü 
harbların asıl ehemiyet; harb cep. 
hesinin, bir hat halinde memleke
tin şu veya bu kısmında kalmayıp 
bütün topraklarına ve hususiyle 
şehirlerine ve endiistri merkezle _ 
rine kolayca sirayet edebilmesin. 
dedir. Yeni harbların bu fô.rik vas. 

ULUS 

Merkez bankasının 
ihracatçılara 

vereceği avanslar 
İhracat mevsiminin başla

dığı bu sırada memleketin e
konomi menfaatlerinin icab et
tirdiği tedbirler cümlesinden 
olarak hükümet bu defa ihra
cat mallarımızın kolaylıkla sa
tışını temin etmek üzere kli
ring hesablarmda alacaklı 
memleketlere kati satış sure
tiyle yapılacak ihracatın, ve
saiki mukabilinde Türkiye 
Cumhuriyet merkez bankasın
ca finanse edilmesini kararlaş
tırmıştır. 

Bu suretle vaki olacak ihra
cat Cumhuriyet Merkez ban
kamızca derhal ve faizsiz ola
rak finanse edilecektir. - ~.A. 

Dolınabahçede 

1 arih sergisinin 
Z(IJaret günleri 

İstanbul, 22 (A.A.) - İstanbul mü
zeleri direktörlüğünden: 

Dolmabhçe sarayında tesis edilen 
tarih sergisi bundan böyle pazar, salı 
ve perşembe günleri olmak üzere haf. 
tada üç gün halkın ziyaretine, diğer 
günler de mekteblere tahsis edilmiştir. 

Sergi saat 10 dan 16 ya kadar açık.. 
tır. Serbest duhuliye kartları bir gün 
evelinden Arkeoloji, Topkapı sarayı ve 
Ayasofya müzelerinden verilmektedir. 
Mektebler iı_;;in ziyaret gün ve saatları 
kültür direktörlüğünce tesbit edilmek
dtedir. 

Bir haf tada yetmiş dört 
kaçakçı yakalandı 

Geçen bir hafta içinde gümrük mu
hafaza teşkilatı, ikisi ölü yetmiş dört 
kaçakçı, 878 kilo gümrük kaçağı, yedi 
kilo uyuşturucu madde, elli dört bin i.ki
yü otuz dört defter sigara kağıdı, elli 
sekiz kesim hayvanı ve yetmiş dokuz 
türk lirasiyle on üç kaçakçı hayvanı 

ele geçirmişlerdir. (A.A.) 

Ankara muhtelit 
takımını davet 

Türk spor kurumu Ankara bölgesi 
başkanlığından: 

Cumhuriyet bayramında Ankaraya 
gelecek olan Budapeşte muhtelit ta
kımı ile karşılaşacak Ankara muhtelit 
takımına seçilen futbolcuların yarınki 
pazar günü talim kıyafetleriyle, An
kara şehir stadına gelmeleri rica olu. 
nur. 

lı erkek ve kadın, bütün vatandGf
ların geri h~etlerini ve cephe 
gerisindeki tehlikeleri önliyecek 
kudrette yetİftirilmesini bir zaru_ 

ret haline getirmiştir. Fakat, .Ye

ni harblarm hususiyet ve ehemi -
oytleri yalnız • ve iyi ki - bundan 
da ibaret değildir: cephede çarpı. 
fan erler, sayıca dü§11tana n~ ka. 
dar üstün olurlarsa vatan toprak_ 
larıru.n düfman çizmeleri altında 
çiğnenmekten kurtarılmasını, aiin
güleriyle, o kadar kolay temin ede. 
ceklerdir. Şu halde geri'de kadı. 
nın '1azifesi cephedeki erkeğin )'e

rini ekııiksiz olarak tutmaktır. 
Cephe gerisi. ve c~phe hizmet -

lerine yabancı olmıyan türk kadını, 
bugünlerde im: mekleblerinde baş. 
lamış olan askerlik dersleriyle, ye. 
ni harbların tekniğini daha iyi öğ
renecek, her ihtimale karşı hazır 
bulunacak ve çocuğunu her ihti
male karft hazır bulunduracak • 
trr. - N. B. 

Düzeltme: Dün bu sütunda çı.. 

kan fıkranın ilk satınndaki Baton 
kelimesinin doğrusu Racon idi. 

Bir prostesto şekli daha 

Gandi'den beri menfi protestoların 
yeni yeni şekilleri zuhur etmektedir. 
Bir dergide iki resim: Dingiline kadar 
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Bol ışıklı Ankara 
Ankara' da 
Elektrik 
fiatları 

Tarifenin son inişten 
önceki safhaları 

Sarfiyat artmış, elektrik maliyet 
f iatları daha ucuzlamıştır 

Birinci sayfamızda Ankara elektrik ücretlerinin 20 kuru§tan 15 Jcu· 
ruşa indirildiğini ve takarrür eden esaslara göre ışık ve ev ihtiyaçl~l 
için kullanılan elektrik cereyanınrn 14 birinci teşrindeki endekslerinın 
15 kuruştan hesab edileceğini sevinçle haber vermiştik. 

Ankarada lektrik ışığının ne safhalar geçirdiğini aşağıdaki satırlar· 
da belirtmeği faydalı bulduk. 

Ankara elektrik tarifesi, şirke
tin faaliyete geçtiği 1929 senesin
de 29 kuruş olarak tesbit edilmiş.
ti. 

Tarife; imtiyaz mukavelenamesin. 
de yazılı olduğu üzere santral amelesi
nin vasati yevmiyelerine, İsviçre fran.. 
gmm türk lirasına nazaran raycine, 
motorin fiatlarmm tahavvülüne göre 
her dört ayda bir tesbit edilmekte idi. 
Ve bu formüle müsteniden bulunan 
tarifeler 1934 senesine kadar (29) ku. 
ruşla (27,25) kuruş arasında tahav
vül etmişti. 

Formülde istihlakin artmasını na. 
zara alan bir had mevcud bulunmama. 
smdan dolayı şehrin inkişafı ve nüfu
sun artmasiyle elektrik istihlaki sene
den seneye çoğaldığı halde tarifeler bu 
müddet zarfında hemen hemen hiç de
ğişmemiştir. 

1934 de formüldeki hadlerden amele 
ücretlerinin hayat pahalılrğr endeksle
rine tabi tutulması prensipi ileri sürü
lerek tarife (27,25) den (25,5) kuruşa 
indirilebilmiştir. 

Daha sonra, 1935 senesinde yeni ve 
müsaid bir tarif enin tesbiti için veka.. 
let şirketle müzakerelere girişerek şir
ketin bütün hesablarmı hususi bir ko. 
misyona tetkik ettirmiş ve neticede 
yüksek olduğu görülen tesisat krymet.. 
leri indirilmiş ve tarife nisan 1935 den 
itibaren 20 kuruşa indirilmiştir. 

Fakat elektrik istihlaki günden gü
ne genişlemekte ve çoğalmakta oldu.. 
ğundan Nafıa Vekaleti, tarifenin yenL 
den inmesi imkanlarını aramış ve bu
nun kabil olduğunu anladıktan sonra 
20 kuruşluk tarifenin birinciteşrin 1937 
ye kadar tatbikine müsaade etmiştir. 

Bundan başka cereyan isteklerinin 
çoğalması üzerine santralın takatini 
arttırmak icab etmiş ve rasyonel bir ted
bir olarak, bütün istekleri karşılayabi
lecek ve yerli kömürle işliyecek bir bu
har turbini tesisatı kurulması karar
laşmıştır. 

Bu buhar tesisatının kurulmasiyle 
iki mühim gaye takib edilmiştir: 

çamura batmış bir otomobil tekerleği 
ve sonra, içinde battaniyelere aarılıp 
uyuyan bir adam bulunan bir otomo.. 
bil .... 

Amerikada, Illinua eyaletinde Bay 
Frank Peterlin, evinin civarmc':ıki yol
lan belediye, otomobillerin g~ebile

cekleri bale' getirinceye kadar, böyle 
otomobilinde iskana karar vermqtir. 

ilk kılıç üstadı kadın 

Bir resim daha: Mis Eleonor Mak
donald Fransa kıhç akademisinden, ilk 

kadın olarak, ''kılıç üstadın unvanım 

ahnııtır. 

Mis Eleonor bir kıhç gibi ince en

damlı, aarışm bir lrlanda güzelidir. Gü. 

zel Misin müstakbel koca.ama §İmdiden 

acıyabiliriz. 

Londradaki aJalet heykeli 

Bu sefer bir İngiliz gazetesinde 

bir resim: İngilizlerin ''Old Bailey,, 

dedikleri adalet heykeli... bir elinde 

yalınkılıç, öteki elinde bir terazi ve 

her elinin Üzerinde de dört adam: 
bunlar, her sene olduğu gibi, heyke

li temizliyor, boyuyor, süslüyorlar. ln

gilterede adalet timsali daima böy
le göze hoş görünür halde bulunmak 
lazımdır. Yaşasın adaleti 

Birincisi, mazot bedeli olarak dışa· 
n çıkmakta olan dövizin bundan b(iy· 
le çıkmasına mani olmak ve şehri en 
tehlikeli zamanlarda mazot tedarik e
dilememek yüzünden cereyansız bI· 
rakmamaktır. İkincisi, cereyanın mali
yet fiatmı ucuza temin etmek sure
tiyle tarifeyi bir mikdar daha indir
mektir. 

20 kuruşluk tarifenin tesbitinden 
sonra geçen devre içinde hem istihla· 
kin artmış olmasından ve hem de bu
har türbiniyle cereyan maliyeti daha 
ucuza elde edilmiş olduğundan bugün
kü mühim nisbetteki teıızilatı temin ey
lemek mümkün olmuştur. 

Bu sefer tarifeler, şirketin verdiği 
hesablara dayanrlarak tesbit edilmiş <1e 

aynı zamanda konan sermaye ve sonra 
yapılan tesisat masrafına normal bil' 
kar bırakılarak şirket tamamiyle tat
min edilmiştir. 

Yeni 15 kuruşluk tarife An.karada 
ekseriyet teşkil eden küçük memurlar
la kazançları az kütle için çok müsa• 
iddir. 

Bu tarife 1 nisan 1940 tarihine ka· 
dar tatbik edilecek ve ancak kömür fi .. 
atlarının tahavvülü ile de~işecektil'• 
Kömürün maliyeti ucuzladı~ı takdir• 
de tarifede yeni tenzilat yapılması 

mümkün olacaktır. 

Yukarda da anlatmış olduğumuz gi· 
bi şirketin işe başladığı tarihten 1934 
senesine kadar geçen müddet içinde 
tarifenin yüksekliği birçok şikayetleri 
mucib olduğu halde esaslı tenzilat ya
pılması mümkün olamamıştır. Ancak 
iki üç sene gibi kısa bir zaman i~eri
sinde tarifenin (27,25) kuruştan (15) 
kuruşa indirilerek aşağı yukarı % 50 
nisbetinde tenizlat yapılmıştır. 

Halk lehine olan bu muva.f fakıyet, 
isabetli bir görüşün, devamlı bir tet
kikin semeresi olduğunda biç şüphe 
edilmemelidir. 

Bu hususta Ankara Elektrik Şirke .. 
tinin muhik ve meşru bir menfaatla ik
tifa etmesi suretiyle göstermiş olduğu 
hüsnüniyet de kayda şayandır. 

l~;;rl:ı::r::ı: 
Hukuk İlmini Yayma Kurumunun 

her kış tertip ettiği seri konferanslara 
bir başlangıç olmak üzere 
Zurih ünivrsitesi profesörlerinden 

August Egger 
23 İkinci teşrin cumartesi günü saat 

on beşte Ankara HalkeTinde 

İçtimai ~ Medeni Hukuk 
yahud 

Bugünkü Medeni Hulıukta 
Cemiyet ve F erd 

Mevzulu konferansını Terecektir. 
Davetiye gönderilemiyenler de konfe
rans salonuna girebilirler. 
~oostP1 

H A V A ] 

Karsta hararet sıfırın 
atma düştü 

Diln şehrimizde hava kapalı geçmiş. 
ısı gece 6, gündüz 1 1 derece olara.lt 
kaydedilmiştir. Yurdda han; cenubu 
şarki Anadolu mmtakasile K°Aradeniz 
sahillerinde yağışlı, diğer mmtakaiarda 
kapalı ve yağışlı geçmiştir. 

Dünkü yağışların karcmctroya bt.
raktrkları su miktarları Rizede 42, Di· 
yar be kirde 1 O, Malatya, Trabzon, Urfa 
ve Kocaeli de 1-5 kitoıramdrr. Diln 
ilk defa olarak ısı sıfırın altına düşmüş 
ve Karsta sıfırın altında 5 derece ola· 
rak kaydedilmiştir. En yüksek ısı An
talyada 24 dereceye kadar yüksclebil· 
mi!Jtir. 
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Uzak Şark Konferansı 
Millei:lerarası münasebetlerinin kon

feranslarla idaresi di.plomasinin nonnal 
bir yolu addedilmeğe başladığı sırada 

yeni b•r konferansın içtimaı heyecan 
\lyandıramaz. Bununla beraber, birkaç 
gün sonra .Brüksel' de toplanacak olan 
uzak şark konferansının hususi bir ehe
miyeti vardır. Bu ehemiyeti tebarüz et. 
tiren hususiyet, Amerika'nın müzakere
lere İ§tİrakidir. 

Uzak ıark konferansı milletler ce
IJÜyeti uamblesinin te§ebbüsile topla· 
oıyor. Ve gariptir ki konferans, millet
ler cemiyetinin kadrosu dıtında bir mu
ahede imzalıyan devletleri bir araya 

topluyor. 
Milletler cemiyeti asamblesinin son 

devredeki içtimaları nihayetlenmek ü
zere iken, Amerika Cümhur Reisi Ro. 
osevelt, Şikago' da meşhur nutkunu aöy
lemiıti. Milletler cemiyeti bu nutku ba
nt• ağlamlaşbnlması uğrunda çalı§· 
mak için Amerika tarafından yapılmış 

bir davet telakki etti.. Amerika ile mil· 
letler cemiyeti arasında nasd bir tqriki 
mesai temin edilebilirdi? Amerikanın 
bazı milletler cemiyeti azasile imzala
dığı bir dokuz devlet muahedesi vardı. 
Cemiyet, bu dokuz devlet muahedesini 
imzalıyan devletlerin konferansa çağı
rılımasını tavsiye etti. lşte Brüksel kon
feransı bunun üzerinedir ki toplanıyor. 

1922 senesi şubabnda imzalanan bu 
muahedeye "Dokuz devlet muahedesi,, 
deniliyor. Hakikatte bu, l ngiltere, Ame
rika ve Japonyadan ibaret olmak üzere 
üç devlet arasındaki anlaşmayı tesbit 
eden bir mukaveledir. Buna Fransa 
ve ltalya da iltihak ederek beş taraf
lı oldu. Sonra Çin, Portekiz, Belçika 
ve Hollanda i§tİrak ederek dokuz ta· 
raflı oldu. Bundan sonra da Kanada, 
Avusturalya ve bazı İngiliz domini
yonları ile İsveç girdi. Ve bugün on 
beş kadar tarafı olmakla beraber, adı 
dokuz taraflı kalmıştIT. Hakikatte 
hükmen üç taraflıdır: Japonya, lngil
tere ve Amerika ve müzakere edece
ği mesele de filiyatta dört taraflıdır : 

Japonyıo t~giltere, Amerika ve Sov. 

yet Ru 

Dokuz taraflı muahedeyi imza 
eden ve sonradan buna iltihak eden 
devletlerin hepsi de çağırılmış olmak
la beraber, Japonya ve ltalyanm mü· 
zal<erelere iştirak edip etmiyecekleri 
henüz bili dğildir. Japonya konfe. 
ransa iştirak ebnek için şu §artları 
ileri sürmüştür: 

1 - Mançurya meselesinin görü
şülmemesi. 

2 - Çin'deki japon aleıyhtarlığı -
ntn nazarı itibara alınması 

3 - Çin'deki komünizm tehlike· 
sinin nazardan uzak tutulmaması. 

ltalyaya gelince; bu devlet henüz 
konferansa iştirak edip etmiyeceğini 
resmen bildirmemiştir. Fakat Alman... 
ya'nm konferansa çağırılmadığına ve 
geçenlerde ispanyadaki gönüllüler 
meselesiııi görüşmek üzere lngiltere 
ve Fransa tarafmdan üç taraflı bir 
konferans davetine verdiği cevaba 
bakılacak olursa, müzakerelere işti -
rak etmemesi lazımdır. Hatırlardadır 
ki İtalya, Almanyanın çağırılmadığı 
hiç bir konferansa iştirak etmiyeceğL 
ni bildirmişti. Bu, yalnız ispanya me. 
selesine mi aiddir? Yoksa bütün en • 
tema •vonal içtimalara şamil midir? 
Burası henüz belli değildir. 

Fakat Uzak Şark konferansı ta -

rafmdan verilecek herhangi kararm 
müessir olabilmesi için Uzak Şark'ta 
pek az alakası olan İtalyanın müza ~ 
kerelere iştirakinden ve hatta suçlu 
vaziyetinde bulunan Japonya'nın da 
bu daevte icabet etmesinden daha 
ehemiyetli nokta Sovyet Rusyamn va
:ziyetidir. Sovyet Rusya'ya davet gön.. 
derilip gönderilmediği maliim değil. 
Filhakika Sovyet Rusya dokuz taraf· 
lı muahedeyi imza etmi§ bir devlet 
olmadığı için içtimada yeri olmaması 
lazım geliyor. Fakat bu büyiik dev. 
Jetin Uzak Şark ile alakası inkar edL 
lemez. Esasen üç tarafla, beş taraflı, 

Clokuz taraflı olsun, 1922 Va§ington 
bıuahedeslnin sakat tarafı, Sovyet 
Rusya'nan bu muahedeıvi imza ebne
ıneslnde idi. 

Diğer taraftan, J\:merikanm vazL 
~eti de pek sarih değildir. Konferans 
~merikanan teşriki mesaisini temin et· 
inek için toplanıyor. Amerika davet 
edildi. Daveti kabul etti. Bay Davis 
bıurahhas olarak A.merikadan hare .. 

ULUS 

Çin - japon harbı· Gijon düştükten sonra 
Şanghay ve Şimal • A 

cebhelerinde Şımalı ispanya temamen 
ş~!ef !!.us1a~~g~ asilerin eline geçti 

bildiriliyor: çinliler Şanghay cebhesin- Londra, 22 (Hususi) - Asi kaynaklardan bildiriliyor: Dün saat 
de Hei-Ta, Huan-Çe ve Kaçiapailu'yu 15.25 de Frank.o kuvvetlerinin Gijon şehrine girmelerile, Franko kuv
geri almışlardır. vetlerinin Şimali İspanyadaki askeri harekatı pratik olarak sona ermiş 

Buna mukabil, japon kuvvetleıdnin bulunmaktadır. Saaıt 17 de bir Frankist kol daha şehre girmiş ve halk 
dün sabah aynı cebhede Kuangfuşen'le tarafındaın hararetle karşılanmıştır. Hükümet adamları ~hri çarpmba 
daha birçok noktaları zaptettikleri ve günündenberi terketmiş bulunuyorlardı. 
tayyarelerin gerileyen Çin kıtalarını ____ - - - - _ _ _ - - - - - 1 Şehrin teslim olduğu haberi 0-
bombaladrkları da Tokyodan bildiril- -.aaravvavaw.zvvac ws Lif vıiedo cebhesinde duyulur duyul-
mektedir. Karışmazlık komitesi 

1 
maz birçok milis taburları silahla. 

Çinliler Kuangfuşene şiddetli bir rını bırakıp teslim olmağa başla-
taarruz yaparak japon hatlarını sars- gene müsbet bir mışlardır. Oviedo bölgesinde tes-
tıklarınr bildirmekte iseler de, japon lim olan, esir edilen veya saklan-
kaynakları bu haberi tekzib etmekte- neticeye varamadı mış bulunan milislerin sayısının 
dirler. Londra, 22 (A. A.) _ Karışmazlık altmış bini bulduğu sanılmakta. 

Şimalde komitesi bugün toplanmış ve toplantı dır. 
Çinliler Şangfun eyaletinde Pinyuan saat 19 dan biraz sonra bitmiştir. Gijon'un zabtı sayesinde Oviedo 

ile Yuşeng arasında japonları kuşattık- şehri deniz kıyısına doğru kurtarılmış 
larmı, Hopei eyaletinde ileri hareketi- Bu toplantıda hiç bir müsbet netice bulunmaktadır. Şimdi tamamen Franko 
ne devam edip Mauh'a vardıklarını, Ho- elde edilememiştir. Zira komite başlıca kuvvetlerinin elinde bulunan Asturi 
nana girmiş olan japonları şimale doğru Uç büyük güçlük karşısında kalmıştır: bölgesinde İspanyanın en mühim kö _ 
püskürttüklerini bildirmektedirler. 1 - İngiliz planını bütün diğer de- mür madenleri bulunduğundan, Fran-

Brüksel konferansı legelerin de kabul etmesi lazım geldiği konun askeri ve ekonomik vaziyeti bu 
Nankinden bildirildiğine göre Çin hakkındaki italyan şartı, sayede çok iyileşmiştir. 

hükümeti Brüksel konferansında Faris. 2 _ Muharip hakkı tanınmasından Tevkil edilenler, serbest 
Londra ve Brüksel büyük elçileri tara- evel gönüllülerin tam olarak geri çekil- bırakılanlar 
fından temsil olnacaktır. İtalya ve d ki F k k 1 h · · mesi hakkın a sovyet ısrarı. ran o uvvet eri şe re gırer gır • 
Meksika Brüksel konferansına iştirak 3 _ İtalyan, portekiz ve alman de.. mez, vaktiyle hükü.metçiler tıaırafmdan 
edeceklerini bildirmi§lerdir. · akkı d İ tevkı·f edilmiş olan 2.000 sı·yası~ mahkA legelerinin, gönüllüler h n a spa.n- U-

J aponyanın vaziyeti k k · n1 d mu derhal tahliye etmişlerdir. Diğer 
Salahiyetli bir 1· apon "" hsiyeti Brük- yaya gidece omısyo arın neşre e-

'i"""' cekleri herhangi bir rakamı, hükümet- taraftan. asilere muhalif olan birçok 
sel konferansına aid davetiye geç gel- 1 · · kı·mseler de tevkı·f olunmuştur. 
dıigy i için Japonyanın buna iştirfilci im-
kansız olduğunu söylemiştir. Japonya-
da hSkim olan kanaat, Çin • japon an
laşmazlığının bir konferansla değil, ild 
memleket arasında yapılacak görüşme
lerle hallolunabileceği merkezindedir. 
Japonya önümüzdeki hafta zarfında 
Belçikaya cevab verecektir. 

Sovyetler Birliğinde 
yakalanan casuslar 

Moskova. 22 (A.A.) .- Tass ajansı 
bildiriyor: 1937 haziranı nihayetlerinde 
Sovyetler birliği Dahilıiye halk komi
serliği makamları, sahte İsviçre pasa· 
portu ile ve Max Schield ve Joseph Les
su isimleri ile casusluk için Sovyetler 
birliğine turist olarak giren alman Ges
tapo teşkiHitına mensub Pau Si1beı:ıhom 
ve Erwin Klein' i tevkif etmiştir. 

Bu husustaki tahkikat nihayetlen
miş ve mesele, Leningrad askeri mah'ke· 
mesine havale edilmiş1lr. 

Paris büyük elçimiz bir 
ziyafet verdi 

Paris, 22 (A.A.) - Türkiye büyük 
elçisi, bugün bir öğle yemeği verın.4s ve 
bu ziyafete, dış işler baıkaru B. Del'bos 
ile Balkan antantı ve Küçük antant 
devletleri elçileri, Fransa dış işler ba
kanlxğı yüksek memurları iştirak eyle

miştir. 

Sovyet komiserleri 
arasında değişiklikler 
Moskova, 22 (A.A.) - Sovyet mer

kezi icra komitssi makina imalat ko. 
miseri Majlauk'u komiserler heyeti 
muavinliğine ve devlet planları komis
yonu reisliğine tayin etmiş ve onun 
yerine de Bruskin getirilmiştir. 

ket ediyor. Fakat §imdi; «Amerika.. 
nın diler devletlere karşı hiç bir te. 
ahhüde girişmeksizin> müzakerelere 
iştirak edeceği resmen bildiriliyor. 
Bunun manası nedir? Amerika bir -
çok konferanslara İ§tirak ettiği gibi, 
buna da müşahid olarak mı gidecek? 
Öyle ise, Sovyet Rusyanm davet edil· 
mediği, Japonyanın davet edilip de 
lttirak ebnediği,, Amerikanın da an • 
cak seyirci vaziyetinde bulunduğu 
gÖrli§melerden müsbet bir netice bek
lenemez. Fakat böyle bir hüküm ve
rebilmek için müzakerelere hangi dev
letlerin ne gibi ~tlM altında iştirak 
ettiğini görmek İcab ediyor. Her hal· 
de Uzak Şark konferansı hakkında 

bu hafta içinde gelecek haberleri alaka 
ile takip temek laznndı:r. A. Ş. ESMER 

terinin kabu etmeyi taahhiıt etmiş te-
l~kki olunamıyacakları mealindeki be- Mülteci vapurları yakalandılar 
yan atları. 

Tall komite umwnt komiteye tevdi 
edilecek karar suretine ilave olunmak 
üzere bir .seri teklifler hazırlamıştır. De
legeler bu karar suretini bükilmtlerine 
bildirecekler ve tall komite 25 ilk teş-

rinde yeniden toplanacaktır. 

AC1D sano %7tDICI7 &aJt:R o ao &aMR 

Atatürkle Afgan 
ve Romanya 

kralları arasında 
Afganistan kıraltt Majeste Moham

med Zahir Hanın doğumlarının yıldö
nümü münasebetiyle Cumhur Reisimiz 
Atatürk!• Majeste kırat arasında aşa
ğıdaki telgraflar teati edihniştir ı 

Maiestıe Mohammed Zahir Han 

Afganistan kıralr • IUbil 

Doğumlarının yıldönümü dolayısiy· 

le, Majestelerini candan tebrik eder ve 
yüksek şahısları ile dost Afgan milleti 
lçtn sürekli saadetler dilerim. 

K. Atatüı:ık 

Ekselans Kemal Atatürk 

" TUı:ıkiye Reisicumhuru - Ankara 

Doğu.mumun yıldöelimü münasebe

tiyle vaki tutufkk tebriklerinden dola

yı Ekselansınıza teşekkür eder v~ şahsi 
saadetlerile kardeş ve dost türk milleti
nin saadeti hakkındaki en samimi di
leklerde bulunuruın-

Mohammed Zahir 
• Afgan kıralı -

(A.A.) 

Atatürk'le Romanya kıralı arasında 
R~ya kıralının doğumunun yıl

dönümü münasebetile Reisicumhurumuz 
Atatürkle kiral l{arol arasında aşağıda
kd. telgraflar teati olunmuştur: 

Majeste Romanya Kıralı İkinci Karo! 

,. Bükreş -

Majestenizin doğumunun yıldönü.mü 
münasebetiyle sami.ınt tebriklerimin ka
bulünü ve şahsi saadetlerile müttefik ve 
dost Romanyanın refahı hakkındaki en 
iyi dileklerimin kabulünü rica ederim. 

K. Atatürk 

Ekselans Kemal Atatürk 
.. Ankara· 

Blr dost ve müttefik sıfatiyle Ekse
lansınızın hakknndaki hararetli dilek
lerinden dolayı tetelcltür ederim, 

Kar ol 
(A.A.) 

Gijon şehrinin vaziyeti timidsizleŞ
tikten sonra huradıan kaçmağa ve Fran
saya sığmmağa karar veren mültecileri 
hamil 12 hükümetçi İspanyol vapuru 
dün gece yollarına dvam ederlerken 
frankist harb gemileri tarafından yaka
lanmışlar ve hükümetçi şeflerden bir • 
çoğu bu suretle ele geçirilmiştir. 

Kıtlığı önlemek için 
Son günlerde şehirde yiyecek azal

mış olduğundan, şehrin zabtmdan son_ 
ra erzak dolu kamyon kolları ilbaodan 
Gijon'a haıreket etmişlerdir. Gene bir. 
kaç günden beri limanda yüklü olarak 
bekliyen birkaç vapur da Gijon'a git. 
miştir, 

Filistine yeni bir polis 
müdürü geliyor 

Londra, 22 (A.A.) - Avam kama. 
rasmda beyanatta bulunan sömürgeler 
bakanı Armsti • Gor, ingiliz polisinin 
en değerli unsurlarından biri olan Sir 
Şarl Tagart'm Filistine memur edilmiş 
olduğunu bildirmiştir. 

Sir Tagart, Bengalde şiddetli ted
birleriyle tanınmış bir polis mütehas-
sısıdır. 

Bir otobüse tecavüz 
Kudüs, 22 (A.A.) - İçinde yahudi

ler bulunan bir otobüse ara:blar hücum 
etmişler ve yolculardan dördünü yara
lamışlardır. 

İ tay anlardan kaçan 
habeşler Kenyaya 

sığınıyorlar 
Roma, 22 (A.A.) - Azione Coloni

al gazetesinin aldığı haberlere göre, 

italyan kıtalarının takibinden kaçan 
silahlı habeşler Kenya'ya İngiliz ma -
kamlarına sığınmaktadırlar. Bu mülte
cilerin sayısı beş bin tahmin edilmek· 
tedir. 

Gazete, İngiltereyi italyan impara
torluğu sınırlarını tehdid edecek her 
türlü politikadan tahzir etmektedir. 

Habe§ meselesi ve lordlar kamarası 
Londra. 22 (A.A.) - Lordlar kama

rasında, Habeşistanın İtalya tarafından 
işgalinin tanınması hakkındaki bir ten
kide cevab veren Lord Halifaks. bugün 
mevcud bütün ümidlere rağmen, ital .. 
yan • İngiliz konuşmalarına elverişli 

daha sakin bir havaının hakim olabile
ceği hususunda nikbinlik beslemediği -

ni söylemiştir. 
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l BASIN lCMALl' 

İlk basma fabrikamız 
COMHURlYET'te Abidin Daver, 

ilk basma fabrikamızın Atatürküıı elife 
açllmıf ilk türk fabrikası olma.undaki 
yüksek manaya işaret ederek tunlaa 
yazıyor : 

"Fabrikanın montajı, yani makine .. 
!erinin kurulması 4 ay 9 günde ikmal 
~dilmiıtir ki bu, yalmz Türkiye ölçüsile 
değil, dünya ölçüsile de bir rekordur. 
Fabrikada çalııan ecnebilerin ifadeaine 
göre, böyle bir fabrikanın nonnal ku
ruluşu için 12 ay ister. Demek ki tw.. 
kün azmi bu müddeti üçte bire indi.ı-. 

mİ§tİr. 

Türk idare ve iradesi, bu fabrikada 
rus, İngiliz ve alman mütehassıalannı 
çahıtırarak nbnn ve görücü vazifesini 
görmüştür. 

Fabrikanın açıldığı gün,lstanbul ve 
lzmirin en kuvvetli türk manifatura ta
cirlerile görüştüm. Bu milli bayrama 
iştirak için Nazilli•ye gelmit olan tacir. 
lerin söylediklerini aynen size nakledi
yorum : 

- Büyük harpten eve) almanların 

teknik yardımlarına rağmen italyanlar 
basma imalinde, alınanlar derecesinde 
muvaffakiyet gösteremedikleri halde, 
Nazilli fabrikası kuruluş ve tesisahnda
ki otomatiklik ve teknik yükseldik sa
yesinde daha şimdiden Avrupadan ge
len emsaline faik mal çıkarmaktadır. 

Nazilli Almanyanm memleketimizde en 
çok tutulmuş olan Habig fabrikasmm 
fil markalı pazenine tamamen muadil 
ve belki de boyalarının salabeti İb"barile 
daha üstün olmak şartile, ilk nümunele
rini çıkarmeştır. Düz basmaya gelince 
Nazilli fabrikası, emsali italyan ve belki 
İngiliz kalitelerine hiç olmazsa muadil 
mal çıkaarcağını, ilk tecrübelerile gÖs.. 

termiştir. Bugün bunlara zamimeten 
aynı memleket mallarile rekabet edebi
lecek fiatlar tesisine de muvaffak olaca
ğına şüphemiz yoktur.,, 

ZARARLI MÜNAKAŞALAR 
AKŞAM son günlerde lstanbnl ga

zeteleri sütunlarında görülen memleket 
hesabma hiç şüphesiz zararlı münaka
şalardan bahsederek diyor ki : 

"Sen faşistsin!,, - "Sen komünist
sin!,, gürültüleri dün akşamki ve bu 
sabahki gazetelerde de sadasını akset
tirmekte hatta bu sabah daha yübek 
bir bombardıman halini almaktadır. 

COMHURlYET'le SON POSTA 

"Faşizm ve Hitlercilik propagandası 

memleketimizde azdır,. diyerek komü
nistlik propagandası cihetine bilha.asa 
dikkati çekmektedirler. Ezcümle Ciim
huriyet dün "faşistlikten kim takı"bata 
uğradı ki? fakat komünistlik mahkUm. 
larmdan bir çokları hapishanelere gir.o 
mişlerdir,, diyordu. Son Pastada Mu
hittin Birgen de ben §ahsan etrafımda 
kuvvetli bir faşizm propagandası ya. 

pıldığma vakıf değilim. Yapsalar da o 
kadar endişe etmem. Nitekim daha ba
riz olan komünizm propagandası yapd
dığını görüyorum da hiç telaş etmiyo
rum. Kemalist rejimi kuvvetlidir,, diyor. 

Dün akşam "Son Telgraf,, bu müna
kaşalara dair "eğer bunlardan maksat 
sırf mesleki rekabebe, okuyucunun 
dikkatini çekmekse, bu, hea· şeyden da
ha çirkindir,, diyordu. Dünkü Haber de 
"Böyle gazetecilik matbuatın milli §U
urdan mahrum olduğu yerlerde yapı.. 

lır !,, diyor. 
Alqam, bu sabahki Cümhuriyet ve 

Tan gazetelerinde de ayni münakaşaya 
daha büyük bir şiddetle devam edildiği
ni kaydederek itave ediyor : 

Yukarıki manzaradan görülüyor ki 
matbuatımız küçük mikyasta bir ispan
ya manzarası almıştır. Aman, bu husus
ta pek ileri varmayalnn. Zira, bu tarz 
yazılardan fayda değil zarar hasıl olu
yor. Arkası nasıl olsa iyilikle bitmiye
cek olan komünist - faşist münakaşa

larını bugünden itibaren kesmelerini 
bütün gazetelerimize samimiyetle tav
siye ederiz.,> 

Bu tavsiyeye iştirak etmemek müm
kün mü? 

Bulgar kıralı İngilterede 
Londra, 22 (A.A.) - Gazeteler bir 

gezinti yapmak üzere İskoçyaya gele
cek olan bulgar kralı Boris'in bu ve
sileden istifade ederek ingiliz bakan.. 
lariyle hususi görüşmelerde bulunaca
ğını yazıyorlar. Bulgar kralının bu zi
yaretini yunan kralı Jorj'un ve bir 
müddet sonra da Romanya kralının zi
yaretleri takib edecektir. 
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Balkan antantı kurmay 
reislerinin toplantısı 

Görüşmeler aym 28 inde 
Ankarada başlıyacak 

l&tanbul 22 (Tele fonla) - Ankarada yapılacak olan Balkan kur
dlay reisleri toplantıımda bulunacak olan Elen Genel kurmay reisi Ge
neral Papagos şehrimizde bulumnaktadır. Yunan ve yugosla v heyeti 
bafkanları ayın 24 üncü pazar günü saat 19 da, Romanya heyeti reisi 
de ayın 26 ıncı sah günü saat 19.30 da Haydarpatadan Ankaraya ha
reket edecekler, garda askeri törenle uğurlanacaklardır. 

Heyetler Ankara istasyonunda 
Genel kurmay başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak, Birinci ordu mü
fettişi Orgeneral Fahreddin Al
tay, Genel kurmay asbatkanı Kor
general Asım Gündüz ve Tümge-
neral Mustafa Sabri ile diğer ge
nerallerimiz tarafından kartdana
caktır. 

Heyet başkanları ogün Çankayaya 
giderek alfabe sırasiyle husus! deftere 
imza koyacaklardır. Öğle yemeğini An.. 
kara Palasta yedikten sonra saat 14.30 
dan itibaren bir çeyrek saat fasıla ile 
Mareşalı, Milli Müdafaa Vekilini, Ha. 
riciye vekilini ve başvekil vekiJini ziya. 
ret edeceklerdir. 

Saat 17 d Mareşal heyet başkanlıa. • 
rınm ziyaretlerini iade edeceklerdir. 

Toplantıların ba§lıyacağı tarih 
Ayın 27 inci günü akşanu Marefal 

Çakmak Ankıara Palasta hyetler şerefi. 
ne bir ziyafet verecek, ayın 28 inde sa
at ondan itibaren kurmay reisleri top
lantılarına başlıyaoaıklardır. O günkü 
toplantı saat 12 ye kadar sürecek, saat 
13.30 da Genel urmay asbaşkanı tara.. 
fından Anadolu kulübünde öğle ziyafe· 
ti vrilecek, bundan sonra saat 17 ye ka. 
dar görüşmeler devam edecek, akşam 

saat 20.45 de Milli Mildafaa vekili ta -
rafından şehir lokantasında bir ziyafet 
verilecektir. 

Heyet başkanları yemekten aoıı.ra, 

Romanya başbakanı tarafından verile.. 
eek olan ziyafette bulunacaklardır. 

AtatiiTk tarafından kabul 
29 birinci teşrinde misafirler Bü -

yük Millet MecJisindeki kabul resmin· 
den sonra Atatürk tarıaıfından kabul e -
dilecekler ve gcçid resminde 'hazır bu.. 
Junacaklardır. 

Misafirler öğJe ve akşam y~e
rini Ankara Palasta yiyecekler, gcc.e 
saat 22 de C. H. P. balosunda buluna -
caklardır. 30 ilk teşrin günü serbest 
kaJacak ol.aın misafirler Çubuk barajı • 
nı ve Orman çiftliğini gezeceklerdir. 
İlk teşrinin 31 inci ve son teşrinin 1 ve 
ikinci günleri görüşmelere devam edi.. 
1ecektir. 

Kınkkal.e ve Kayseri seyahati 
Son tesrinin 3 üncü çarşamba günü 
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~b okulunu, jandarma subay okulu. 
nu, Gazi ve İsmetpa.şa enstitülerini ve 
maske fabrikasını gezecek olan ınisa • 
firler, 4 son teşrinde Ankaradan Kırık
kaleye gidecekler, fabrikaJan gezdik -
tıen ve yemek yedikten sonra Kayseriye 
gideceklerdir. Ayın beşinde Kayseriye 
gideceklerdir. Ayın bşinde Kayseriye 
varılacak, kolordu ve dokuma fabrika.. 
sı ziyaret dilecek, öğle yemeği fabrika
da yenildikten ve tayyare fabrikası ge· 
zildikten sonra akşam üzeri Ankaraya 
hareket edilecektir. 

Mare§Qlın çay ziyafeti 
Son teşrinin altıncı günü Ankara.. 

ya varılacak, saat 17 de Mareşal tara • 
fından Orduevinde bir çay ziyafeti ve. 
riledktir. Saat 22 de Eskişehire hareket 
edilecek ertesi gün kolordu merkezi, 
şeker fabrikası, tayyare tamirhanesi ge• 
zilecek, akşam üzeri İstanbuJa hare
ket edilecektir. 

Heyetler Haydarpaşada askeri tören.. 
le karşılanacakJardır. 

Öğleden sonra saat 17 de harb aka .. 
demisi ziyaret edilecek ve akşam Pe
rapalasta şereflerine bir çay ziyafeti 
verilecektir. 

Cerrahpaşa hastanesinin 
yeni göz pavyonu 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Cerrah

paşa hastahanesine ilavesi kararlaştırı

lan göz pavyonunun inşaatı 115.500 li
raya ihale edildi. 

Yeni açılacak yatı mektebleri 
İstanbul. 22 (Telefonla) - Beyko

zun Buzhane, Şile'nin Çiftlik köylerin
de birer yatı mektebi açılmasına karar 
verilmiştir. 

İstanbul belediyesi 
temizlik evleri açıyor 

lst.anbul, 22 (Telefonla) - İstanbul 
belediyesi Kadıköyünde, Cinci meyda
nında, Kasnnpaşada ve Mecidiye kö
yünde temizlik evJeri açmağa karar ver
miştir. Şehrin temizlik işleriyle meş

gul olan temizlik amelesi bu evlere yer
leştirilecektir. 

1 R A D Y O 

ANKARA Öğle neşriyatı: - 13.30 
• 13.50 Muhtelif plak neşriyatı. 13.50 -
14.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 14.15-14.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı : 18.30-18.35 Plak 
neşriyatr. 18.35-19.10 Çocuklara karagöz 
(Küçük Ali). 19.10-19.35 Türk musikisi 
ve halk garkıları (Hikmet Rıza Sesgör
ve arkadaşları). 19.35-19.50 Saat ayarr 
ve arapça n~riyat. 19.50-20.15 Türk mu
sikisi ve halk şarkılar:r. (~rvet Adnan 
ve arkadaşları). 20.15-20.30 Edebi konuş· 
rna (Halil Vedat). 20.30.21.00 Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Sala.haddin ve 
arkadel§ları). 21.00-21.15 Ajans haberle
ri. 21.15-21.55 Stüdyo salon orkestrası. 
21.55-22.00 Yarınki program ve istiklal 
marşı 

Zonguldağa lise açılıyor 
Zonguldak (hususi) - Şehrimizde 

bir lise açılması için kü1tür sever zen

ginlerimizden B. :Mehıned Çeli.kel'in 30 

bin lira teberrüde bulunduğunu bildir

miştim. Kültür Bakanlığı bu yurdsever 

vatandaşa teşekkürlerini bildirmiş ve 
bir ihtiyaç listesi göndermiştir, yeni Ji
se binasının projeleri hazırlandıktan 
sonra derhal inşaata başlanacaktır. 

Muhtarı öldürenler idama 
mahkfun oldular 

Kon.ya, (Hususl) - Geçen sene bir 

düşmanlık yUzünden Ho~a Cihan muh

tarmr 77 yerinden bıçaklıyarak öJdü. 

renlerin muhakemesi neticelenmiştir. 

Suçlulardan Ali ve İbrahim idama, 

Mustafa da on sene ağır hapse mah
kum edilmişler, Halil ve MevHld bera
et etmişlerdir. 

İnhisar idaresi İzmirden 
şarablık üzüm aldi 

İzmir, (Hususi) - İnhisarlar ida

resi bu yıl İzmir civarında.ki bağcıleır. 

dan 950,000 kilo şaraplık yaş üzüm al: 

mış ve bunların hepsini kendi imalat
hanesinde şaraba tahvil etmiştir. 

Bu seneki üzümlerden fevkalMe ne
fis şaraplar imal edilmiştir. Bu ~ap
lar, mahzenlerde bekletilecek ve bir 
kaç sene sonra satışa çıkarılacaktır. 

Doluda iki kadın boğuldu 
Bolu (hususi) - Sürekli yağmur

lar yüzünden kabaran sular sel haline 

gelmiş ve Düzce, Hendek şoselerini 

kaplamıştır. Seller 50 yaşında Zeyneb 
ve 20 yaşında Emine adında iki kadını 
sürükJemiş, kadınlar kendilerini kurta
ramıyarak boğulmuşlardır. 

Köy iskelelerinden 1 
alınacak resimler 

Köyler tarafından kurulacak iske
leJerden alınacak resimlerin tarifeleri 
Ekonomi Bakanlığınca tetkik edilmiye
cektir. Sahitıerde bulunan köylerin it. 
halat ve ihracatJanru tanzim için kura
cakları iskeleler köylerin orta malı ola
caktır. Bu iskelelerden makul ve mu
tedil nisbetler dahilinde ücretler alına

caktır. Alınacak ücretlerin iskelelerin 
tamir ve bakım masraflarını karşılaya
cak, memleketin iktisadiyatmı mütees
sir etmiyecek, hayat pahalılığına sebe
biyet vermiyecek derecelerde olmasına 
dikkat edilecektir. 

lç Bakanlık bu hususları valilere 
bildirmiş ve Karnutaya verilen kanun 
projesinde köy iskeleleri hakkında mad
deler bulunduğunu, bu proje kanuniyet 
kesbedip yürürlüğe girinceye kadar va
li ve kaymakamların köy iskeleleri ile 
yakından aJakadar olmalarını dilemiş

tir. 

Niğdede sinema 
Niğde, (Hususi) - Belediye sine. 

ması tamir edilmektedir. Sinema salo
nu mükemmel bir hale sokulacak, sa
Jona sabit sandalya ve koltuklar kona
caktır. 

Sinemanın işletme işi B. Receb a.. 
drnda bir müteahhide verilmiştir. Si
nemamız 15 güne kadar işlemiye baş
lryacaktır. 

Muhtarın evini yakmışlar 
Balıkesir, (Hususi) - İbrahim, E. 

min, Yusuf adındaki şahıslar, öteden. 
beri aralan açık bulunan Ômerköy 
muhtarı Alinin evini ateşe vermişler
dir. Kundakçıların hepsi yakalanrnrş-
1:rr. 

Saralı bir adam denizde 
boğuldu 

Balıkesir, (Hususi) - Burhaniye. 
nin Gömeç nahiyesinde denizde bir ce. 
sed bulunmuştur. Tahkikat neticesin
-de cesedin 21 yaşlarında N~id adın
da bir delikanlıya ait olduğu anlaşıl. 
mıştır. Genç ada~ denize yıkanmak 
üzere girmiş, sar'ası tutmuş ve bu~ul
muştur. 

«Hora» İstanbula döndü 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Midye 

açıklarında fırtınaya tutulan mavnaları 
kurtannağa gitmiş olan Hora tahlisiye 
gemisi 1stanbula dönmüŞ:tür. 

Bir deniz kazası 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Bugün, 

Bebekte ve Beykozda iki motör, iki ba
lıkçı kayığına çarpıp kayıkları parça
lamışlardır. 

23 - 10. 1937 -==#1=--
Twıceli asileri 

Maznıinlarm sayısı 
elli sekizi buldu 

Etaziz, 22 (A.A.) - Bugful Tunceli 
ieyan:r maznunlarımn muhakemesine de
vam edildi. Mahkemeye yenidcn sevke· 
dilen Malazkirdin muhtelif köylerin• 
den Demenan ve Yusufan afiretinde'll 
beş şahsın da Seyit Rıza ve aftnesinin 
mahkemeJerile tevhiden rüyetine karar 
verildi. Bu suretle bu davadaki suç1u 
mikdarı 58 ki§iye baliğ oldu. Yeniden 
bir takım şahısların mazbut ifadeleri o• 
kundu. Şahitler Sin karakolunu basan
ların Seyit Rızanın aşiretinden ve da
matlarından ve Şeyban reisi Haaso Sey• 
dunun da askeri mühimmatı yağma e
denler meyanında olduğunu söylemit
lerdir. 

Şahitlerden Seyit Rızannı torunu 
dedesinin 60 silahlı Şahinle beraber ol
duğunu söylemesi Seyit Rızayı şaşırt· 
mış ve tevil yollu cevablar vermiştir. 

Seyit Rızanın maiyetinden Zeynelin i
fadesi de suçluları şaşırtmış ve aşiret 
reislerini itirafa mecbur etmiştir. Gene 
şahitlerden bir çoğunun ifadelerine gö· 
re maktul Ali Şirle Seyit Rızanın öte· 
denberi halk arasında bazı çirkin pro

pagandalar yaptıkları, bu meyanda: 
"Tunceli kanunu Dersimi tehcir için 

yapılmıştır. Hükümet yarın sizden ver
gi ve asker a]acak. tarlalarınıza şerit 

vuracak ve köylerde ekmek ve odun ve

sika ile dağılacak,, şeklinde yalanlar 
tasni ettikJeri tesbit edilmiştir. 

Mahkeme öğleden sonra bazı şahit
lerin istimaına devam edecektir. 

içki alemiyle başlayıp 

ölümle biten bir mace~a 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Şehri

mizde içki a]emiyle başlayıp bir kişi~ 
nin ölümü ve iki kişinin tevkifi ile 
neticelenen bir macera cereyan etmiş
tir. Hadise şudur: 

Bundan on bir gün önce Hacı ve 

Abdullah adında iki kişi, Nuriye adh 

bir kızı yanlarına alarak Zincirlikuyu 

civarında bir gazinoya gitmişler ve ra

kr içmiye başlamışlardır. Bir ara Ha

cı, Nuriyeyi masadan kaldırarak ten

ha bir tarafa götürmüş ve kendisiyle 

konuşurken aralarında kavga çıkmıştır. 

Kavga devam edenken Nuriye far· 

kında olmaksızın bir kuyuya düşmüş, 

fakat iyi bir tesadüf neticesinde kurta

rılıp hastaneye kaldırılmıştır. 

Nuriye hastanede poJise ifade verir

ken, Hacı ve Abdullahın kendilerine 

tecavüz ettiklerini ve zor]a kuyuya at. 

tıkJarım söyJemi§ ve yapılan tedaviye 
rağmen bugün hastanede ölmüştür. 

Polis bu vaziyet karşısında Hacıyı ve 
Abdullahı tevkif etmi§tir. Tahkikat 
devom etmektedir. 

Tefrika: No. 153 

Şekspirden Hikayeler 
l.ır.' f .. (' t 

Yazanlar: Mary ve Charles lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

müsaade ederdi. Kütüphanede geçen bu sa
atler, babasının, arada sırada, biriktirebil
diği bir kaç kuruşla onları tiyatroya götür
düğü gecelerin haricinde çocuk Charles'in 
en mesud zamanlarını teşkil etmiştir. Baba
sı da tiyatroyu çok severdi; fakat yoksullu1' 
yüzünden sık sık gitmeleril:ıe imkan olamaz-

ismini taşıyan bir ticaret müessesesinde kü
çük bir katiblik bularak haya~a attlmağa 
mecbur olmuştu. İki sene sonra İngilterenin 
büyük ithalat şirketlerinden birisi olan "şar
ki Hindistan kumpanyası" nda böyle bir va
zife alarak oraya geçmiş ve bu işte tam otuz 
sene müddetle çalışmıştır. 

İki kardeş de babalan ve avukat sağ iken 
oturdukları daireye göç etmeği isterler, fa
kat aile büdcesi buna imkan vermezdi. Şim
di kazançları artmış bulunuyordu; onun için 
orada eskisinden daha iyi bir daire kiraladı
lar. 

Sur Prensi Perikles 
Tanrılar da bir cinayetin cezasını ver

mek maksadiyle yapılan bu yangından 
memnun olacaklardı ki, bu halka hiç bir f e
nalık etmediler. 

Charles Lambin hayatı 
(1775 - 1834) 

Büyük İngiliz şairi William Shakespea
re'nin bir çok dramlarını kız kardeşi Mary 
Lam.b ile birlikte hikaye haline getirerek 
yazan Charles Lamb, 1775 senesinde Lond· 
ranın Taymis nehri kenarında avukatların 
yazihane olarak kullandıkları bir binanın bir 
kısmında mütevazi bir evde doğdu. Babası 
fakir bir avukat kdtibi idi; Charles Lamb, i
se ancak üç tanesi yaşayabilen yedi karde
şin en küçüğüdür. 

Charles, çocukluğunda nazik, kibar; fa
kat biraz kekeme, azıcık da topaldı; ya· 
bancılardan ziyade~iyle utanır, mahcub bir 
çocuktu. Fakat iyi huyu ve uysal mizacı ile 
herkese kendisini sevdirirdi. 

Babasının yanında çalıştığı avukat, 
Charles ile kız kardeşi Mary'ye sevgi bağ
lamıştı. Onlan arada sırada sevip okşar; 
hazan öğleden sonra bu iki çocuğun kendi 
ıkütüphanesindP. bir kac saat geçirmelerine 

dı. ~ 
Charles, yedi yaşına geldiği zaman bu a

vukat, bir imkaruru bularak çocuğu Christ's 
Hospital ve yahud "Mavi caketliler mekte
bi" ismiyle anılan bir mektebe gönderdi ki 
Charles, burada meşhur ingiliz şairlerinden 
Coleridge ile tanışmış, yakından dost ol
muştur. Bu iki çocuk, daima beraber dola
şırlardı. Hatta mektebin yemeği karınlarını 
pek iyi doyurmadığı için Charles, arada sı
rada, kaçamak yollu bir pasta, bir börek ge
tirir, bunu Coleridge ile ve öteki arkadaşla
riyle bölüşürdü. 

Bu mektebi tamamladıkları zaman, Co
leridge, Koleje girmiş, fakat Charles için 
hayat güler yüz göstermediği için o tahsili
ni bırakmağa ve dışarıda hayatını kazaruna
ğa mecbur olmuştu. Çünkü artık babası, a
dam akıllı, ihtiyarlamıştı. Annesinin sıhati 
hiç yolunda değildi. Ağabeysi, uzun zaman 
evel ana baba yurdunu bırakmış, adeta 
hepsini unutmuş gibi idi; ondan bir hayır 
gelmesine imkan yoktu. Mary terzilikle uğ
raşıyor, fakat kazandığı para aile masrafla
rının açtığı gediği kapatmağa kafi gelmi
yordu. 

Onwı için kendini ilim ve irfan hayatına 
vermek arzusunu kalbinde büyük bir kuv
vetle yaşatan Charles Lamb, bütün bu ga
yelerine veda etmeğe ve "Cenub deniz evi" 

Aradan biraz zaman geçtikten sonra ai
lelerinin başına yeniden talisizlikler çök
müştü. Evvela, babasının yanında çalıştığı a
vukat ölmüş ve onlar da oturdukları rahat 
evden ayrılmak mecburiyetinde kalmışlar
dı. Sonra Mary, çıldırmış ve ne yaptığım 
bilmiyerek hasta annesini öldi.irınüş, kendi
sini tirnarhaneye göndermek lazım gelmiş
ti. Biraz zaman sonra da uzun yıllar yok
sulluk içinde hayat süren babası ölmüştü. 

Bütün bu hadiseler arasında Charles, a
ilesinin muhtaç olduğu parayı kazanmak i
çin geç vakitle.re kadar çalışıyordu. Aıada 
bir Mary iyileşır, _k~rdeşinin yanma gelirdi. 
Bu günler, her ıkı kardeş için bahtiyar 
olurdu. ündüzleri Mary ev işleriyle uğraşır, 
akşamları iki kardeş birlikte okurlar, ya.zı 
yazarlar, tiyatroya giderler ve sayısı epey
ce dolgun olan dostlarını kabul ederlerdi. 

Bu sırada Charles, Morning Post gaze
tesine nükteler ve fıkralar yazmağa başla
mıstı. 

Biraz sonra da Charles ve Mary beraber
ce yazdıkları "Şekspirden hikayeler'' i neş
rettiler. Bu kitab, bugün dünyanın her ta
rafında okunmakta, hemen hemen bütün 
gençlerin kütüphanesinde yer almaktadır. 
Daha sonra Charles "Ulise'nin maceraları" 
isimli kitabını neşretti. 

Bu evde o zamanın en büyük şairlerin
den, ressamlarından, aktörlerinden Lamb a
ilesiyle dost olanlar her çarşamba gecesi 
toplanırlardı. Lamblar hala fakirdiler; o
nun için bu toplantılarda eğlence ve ikram 
fazla olamazdı. Fakat samimi bir dostluk 
hüküm sürer, ve her türlü mevzu üzerinde 
gayet cazib konuşmalar· olurdu. Charles bu 
sıralarda İngilterenin en güzel söz söyliyen 
adamlarından birisi olarak şöhret kazan
mıştı. Bu "Çarşamba gecesi" toplantıların
da Coleridge, Southey, Leigh Hunt, Words 
W orth gib meşhur ingiliz şair ve edibleri 
bulunurJardı. 

Bu tatlı günler, arada bir, Mary'nin yeni
den timarhaneye gitmesiyle yeniden gölge
lenirdi. Çünkü kadıncağız bir türlü iyileşe
mernişti. 

Elli yaşına geldiği zaman, Charles 
Larnb'ı şarki Hindistan kwnpanyasıı kendi
sini ve kız kardeşini rahat yaşatabil~cek bir 
maaş tahsis ederek tekaüd etti. 

Muharririn son ve en mühim yazıları 
London Mağazin'de neşrettiği "Elia'nın ka
lem tecrübeleri" dir. Charles, bunların al
tına Cenub deniz evi şirketinde iken tanıdı
ğı ihtiyar bir katibin imzasını atıyocdu. 

Charles Lamb, kız kardeşinden oo üç se· 
ne önce 1834 senesinde ölmüştür. 

B t T T 1 
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G. Metaksas yurdumuzdan ayrlldı AVAM KAMARASINDA Ki 

Eksei:~!1 ~:~~a~~r tarafı M'PP&JO'SJiZ somsrıo&ıl1ti11J71Ltk_,~T-7t?9JL1liOl(IOIOJC Başbakan muhaliflerin 
MÜNAKAŞALAR 

t:::ia~:!ıa.';::t1:r.tr~:ı::: · Perapalastaki ziyafette t k.d. b d. 
lediye reisi Üstündağ, donanma en 1 ıne ceva ver 1 
kumandanı Amiral Okan ve Bn. 

Okan, İstanbul komutan vekili ge- Tu·· rk ve Elen am ·rallerı· 
neral Osman Tufan, merkez ko-
mutanı general İhsan Ilgaz, Genel 
kurmay başkanlığı ikinci tube d k • • A • • I 
müdürü albay Mümtaz ve bayanı, em- arasın a 1 samım 1 soz er 
niyet direktörü Salih Kılıç, kurmay 
yi.izabş.ısı İhsan, yunan donanması ku
mandam amiral Ekonomu, Averof sÜ

varisi, yunan general konsolosu ve ha
yam ve konsolosluk erkanı, ajans ve 
ınatbuat mümessilleri tarafından kar
ıılanmış, askeri kıtaat selam resmını 
ifa etmiş, muzika yunan ve İstiklal 
tnarşlarmı çalmıştır. 

Bn. Metaksas'a dış işler bakanı, ge
nelkurmay başkanlığı ve vali tarafın.. 
dan birer buket verilmiştir. 

İstasyon civarında birikmiş olan 
halk sayın misafiri hararetle se
l&nlamıştır. Dost devlet baş.bakam, 

§irketi Hayriyenin 71 numaralı 

vapuru ile ve kendisini karşılıyanlarla 
beraber Tophane rıhtımına geçmiştir. 

Gezinti "e ziyaretler 
Buradan otomobillerle Perapalasa 

hareket edilmiş ve oraya varıncrya ka
dar yolları ve evlerin pencerelerini dol. 
duran büyük bir halk kütlesi, general 
Metaksas'ı tiddetle alkışlamıştır. 

Ekselans Metaksas, Pera Palas'ta 
biraz istirahat ettikten sonra maiyeti 
erkanı ve mihmandarlariyle birlikte 
K.apalıçarşıyı, Sultan Ahmed caimiini, 
ve Ayasofya müzesini gezmiş ve son
ra makamında İstanbul valisini ziyaret 
etmiştir. Bu ziyaret biraz sonra iade 
olunmuştur. 

CamhUTiyet abidesine çelenk 
koyma töreni 

Saat 12 de Taksim Cumhuriyet abi
desine çelenk koyma eöreni yapılmış.. 
tır. Abidenin etrafını başlarında mu. 
zikalar olduğu halde Averof ve Yavuz
dan birer deniz müfrezesi çevrelemiş 
bulunuyordu. 

Türk - yunan dostluğunun büyük 
bir tezahürü halini alan bu töreni seyir 
etmek için meydanı ve meydan etrafın
daki binaların balkon ve pencerelerini 
dolduran halk, 30,000 i aşmıştı. 

Abidenin önürule 
İstanbul radyosu, hoparlörle rumca 

plaklar veriy ordu. Saat 12.15 de muh.. 
terem yunan başbakanı, yunan donan
masr amirali Ekonomu ve maiyetleri 
erkanı, İstanbl valisi, amiral Okan, İs
tanbul merkez komutam abidenin önÜ
ne geldiler. 

Averorun muzikası, İstiklal ve Ya. 
vuz'un muzikası da Helen ma~larını 
çaldı. Ve iki dost deniz müfrezeleri 
selam durduğu hald~ general Metak
sas, yunan hükümeti ve amiral Ekono
mu yunan bahriyesi namına a.bideye 
ıyunan milli renklerindeki krizantem. 
lerden yapılmış muhteşem birer çelenk 
koymuşlardır. 

Yunan gaztedleri ile !stanbuldaki 
yunan tebaası namına ayrıca birer çe • 
lenk konulmuştur. 

Halkın tezahürleri 
Misafirler, defteri imza ettikten son

ra önde Averof ve arkada Yavuz'un 
müfrezleri, ba~arında mızıkalan ile 
ibide önünde meydanı dolduran halkın 
alkışları arasında bir geçid resmi yap -
mışlardrr. 

Törenden sonra yunan v onu taki • 
ben türk dezindleri, baştan baışa yunan 
ve türk bayra.klariyle donatılmış olan 
şehrin ana caddelerinden geçmişler ve 
bntün bu yollarda toplanmış olan on 
binlerce halkın coşkun tezahürleri. ve 
alkışlariyle karşılanmışlardır. 

Perapalastqki öğle yemeği 
Cumhuriyet abidesine çelenk koy. 

ına töreni bittikten sonra İstanbul vıali 
ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ, 
saat 12,30 da Perapalasta Ekselans Me· 
taks~ ve refikaları ~refi~ büyük bir 
8ğle yemeği vermiştir. 

Fener pal.rikhaneainde 
Aziz misafirimizsaat 16.15 de oto

mobille Fener Patrikhanesine giderek 
patriği makamında ziyaret etmiştir. 

Patrik saat 18.30 da Pera Palas oteli. 
ne gelerek general Metaksas'm bu zi
yaretini iade etmiştir. 

P atrik aziz misafirimize hitaben şu 
hitabede bulundu: 

••- Büyük şef Atatürk'ün idaresi 
eltında cumhuriyet hükümetinin te-

İstanbul, 22 (A.A.) - Perapalasta Amiral ŞükUr Okan tarafından 
verilen ziyafette mumaileyh ile Amiral Ekonomu arasında kadehler 
kaldırıldığı sırada aşağıdaki söz- ler teati edilmiştir: 

Türk amirali şöyle demiştir: 
"- Dost ve müttefik yunan fi

losu başkumandanı Amirali ve re
fakatindeki zevatı memleketimiz
de ve aramızda görmekle büyük 
bir sevinç duyuyorum. 

Kadehimi majeste yunan kıralının 

sıhhatine, asil yunan milletinin refahı
na, başkumandan amiral Ekonomu'nun 
ve arkadaşlarının sıhatine kal dırıyo-

rum.,, 

Amiral Ekonomu'nun cevabı 
Amiral Ekonomu, şu suretle cevap 

vernıiştir : 

"- Aziz amiralım, 
Kumandam bulunduğum yunan do

nanması. kumandanı bulunduğunuz 

türk filosunun bir kısmına yeniden mü
la)ri olmaktan hakiki bir sevinç duy
maktadır. Donanmalarnnızın tekarür 
eden telfilı:ileri, zabitlerin tanışmaları 
ve yekdiğerini mütekabilen takdir eL 
mleri sayesinde münasebetlerimizi daha 
ziyade stldaştmnağa ve mesai birliğimi- · 
zi daha mlikemmel bir bale getirmeğe 
medar olmaktadır. Biz, çok hususi bir 
sevinç duymaktayız, zira iki donanma 
tam bir dostluğa ve mesai birliğine 
müncer olmuş silahlarını tahdit saye
sinde iki millet arasındaki rnünaseba-
tın müjdecisi olmuşlardır. 

Program: Sulh davasına hizmet 
Bu saatte donanmalarmuzm prog

ram sulh davasına hizmet etmektir. 
Buna rağmen inkıtasız çalupnaktayız 

ve davet edildiğimiz takdirde donan
malarımız, sulh zamanındaki telakilerL 
mizde olduğu veçhile yekdiğerini müte
kabilen itmam etmek sureti.le, bir tek 
donanma halinde vazifemizi ifaya ama
deyiz. 

Aziz amiralım, iş.te bu hmiyat ve 
bu kanaatle kadehimi büyük şefiniz 

Atatürk''iin sıhhatine, necib türk mille-
tinin refahına, şahsi sıhhatinize ve dost 
ve müttefik Tiirkiyenin donanmasının, 
kara ve hava ordulannın refah ve te-
rakkisine kaldırırım.,, 

Elen gazetecilerinin 
şerefine çay ziyafeti 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Ekse. 

lans general Meta.ksas ile birlikte mem
leketimize gelmiş olan yunan gaezteci
leri bu sabah Ankaradan döndüler. 
Matbuat umum müdürlüğü mümessili 
Neşet Halil Atay bu akşam saat 16.30 
da yunanlı meslekdaşlarımız şerefine 
bir çay ziyafeti verdi. Toplantı iki dost 
memleketin gazetecileri arasında çok 
samimi ve neşeli 
vesile oldu. 

saatlerin geçmesine 

rakkilerini görmek üzere şanlı vatanı
mızı ve Ankarayı ziyaretinizden sonra 
bütün ortodokslarm merkezi olan Fe. 
ner patrikhanesini ziyaretinizden çok 
memnun olduk. Şahsınızda milletinin 
iyiliği için çok çalrşan yunan hüküme
ti reisini selamlar, muhabbet ve barışa 
hizmet eden hattı hareketinizi takdirle 
sizi takdir eder ve Cenabı Haktan dai
ma muvaffakıyt dilerim.,, 

Patrik bundan sonra general ve Bn. 
Metaksas'a birer altın haç vermiştir. 

Kabul töreni, zi.yaf et ve h'lreket 
Saat 19 da yunan konsolosluğunda 

bir kabul töreni tertib olunmuş ve ge
neral Metaksas şebdmiz Elen kolonL 
sini kabul buyurarak kendileriyle bir 
müddet görüşmüştür. 

Vali ve belediye reisi Muhiddin Üs
tündağ bu ak.'Şam ııaat 21.30 da Park 
otelde husust bir ziyafet vermiştir. 

Kıymetli misafirimiz bu ziyafetten 
sonra otomobille Tophaneye inerek 71 
numaralı şirket vapuru ile Averof'a 
geeip şeh.rimizden ayrılmışlar ve bü
yük törenle uğurlanmışlardır. 

Başvekil Metaksasla beraber Atina 
Elçimiz Ruşen Eşref Unaydın ve refi
kası da Atinaya gitmişlerdir. 

"Ba 1kanlar 
Emin sulh 
Böı gesidir,, 

en 

A tina basınının neşriyatı 
Atina, 22 (A.A.) - Yunan başba. 

kanı Metaksas'ın Ankarada gördüğü 
saygı ve dostluk tezahürleri yunan ga
zetelerinde heyecanlı neşriyata mevzu 
olmakta devam ediyor. 

Vradini diyor ki: \ 
"Yunan hükümet reisi Ankarada yal

nız sıcak bir dostluk muhiti değil, ay_ 
nı zamanda kendi düşüncelerine tama
miyle uygun bir muhit bulmuştur. Me
taksas'a bu muhit derhal ısınmıştır.,, 

Mükemmel bir netice 
Atinaika Nea şöyle yazryor: 
"Cidden mükemmel bir netice kar-

şısrnda bulunuyoruz. Bu netice isbat 
ediyor ki, eğer hulUs ve samimiyet sul. 
hun hizmetine verilirse hakiki mucize. 
ler elde edilebilir. İki millet kalbinde 
derin kök salmış olan türk - yunan 
dostluğu, bütün ideallerin samimiyet 
ve imanla takib olunduğu takdirde ge
çekl~ebileceğini bütün dünyaya gös
termiye kafidir.,, 

En emin mlh bölgen 
Etnos da diyor ki: 
''Türkler ve yunanlxlar, Balkan an.. 

tantına zemin hazırlıyan aralarındaki 

anlaşma ile iftihar edebilirler. Dört 
müttefik Balkan devletlerinin sıkı iş 

birliği sayesinde eskiden karışıklıkla
rın beşiği sayılan balkanlar Avrupanm 
en emin bir sulh mmtak.ası olmuştur. 
Ankara görüşmeleri ile, Balkanlarda 
sulhu ve emniyeti idame etmek ve dört 
mütefik devletin menfaatlerini koru
mak azmi teeyyüd etmiş bulunuyor.,, 

Ankara tebliği etrafında 
Ankara, 22 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: Gazeteler, Ankara tebliği 
hakkında yazılar yazmakta ve bu teb
li ği bekledikleri gibi bulduklarını te
barüz ettirmektedirler. Zira başbakan 
Metaksas'ın bu ziyareti, kendisinin be
yanatı veçlıile, iki memleket arasındaki 
dostane münasebetlerde herhangi bir 
değişiklik getirmeyi istihdaf eylemek.. 

de değildi. 
İki memleket arasındaki dostane 

münasebetler, ve iç politikanın bütün 
sahalarında kendisini göstermiş ve 
türk - elen ittifakı için azami netice-
leri vermiştir. 

M etaksas rejimi ve türk - elen 
Jostlağı· 

Elefteron Vima diyor ki: 
" 4 ağustos Metaksas rejimi, türk _ 

elen dostluğunu takviye etmiştir. Zi. 
ra, Yunanistan, silahlanması netice
sinde, ittifak taahhüdlerini daha iyi 
ifa edecek bir hale gelmiştir. Bu itti
fakın en ,eski ve heyecanlı tarafdarJa_ 
nndan biri olan B. Metaksas'ın bu zL 
yareti ve kendisine Türkiyede göste
rilen heyecanlı hüsnü kabul, sekiz se
nedenberi devam eden sıkı türk - elen 
işbirliği, bundan böyle ananev1 mahL 
yet alan bir dostlu.ıt varatmıştrr. 

Mukaddes bir doıtluk 
Katimerini gazetesi, B. Metaksas'uı, 

iki memleket gazetelerinin türk - elen 
dostluğunun takviyesı sahasında yap
tıkları hizmet hakkındaki beyanatını 
bahis mevzuu ederek diyor ki: 

"Yunanistanda dahili anlaşmazlık
lar devrinde, söz serbestisi hiç bir hu. 
dud tannnazken bile, hiç bir gazete 
türk - elen dostluğu hakkında dema
goji zihniyetiyle herhangi bir tenkidde 
nulunmamıştrr. Tüı:k - elen dostluğu, 
daha ilk dakikadan itibaren, bütün e~ 
len efkarı tarafından tamamiyle mu
kaddes telakki olunmuştur. 

Londra, 22 (Hususi) -Avam ka marasmda muhalefet lideri B. Atli 
B. Eden'in nutkunu şiddetle tenkid et~ ve şimdiye kadar dış baka
nından bu kadar ikiyüzlü bir nutuk duymadığım söylemiştir. Muhale
f et lideri İspanya, karışmazlık ve gönüllüler meselesi dolayısiyle de 
şiddetle tenkid etmiştir. 

B. Çemberlayn,ın cevabı 
Başbakan B. Çemberlayn tenkidlere 

cevab venniş ve vaziyette hasıl olan i
yiliğe işaret etmiştir. Başbakanın gö
nüllülerin sembolik şekilde geri çekil
me tarzlarını anlatması sırasında muha
lefet sıralarında şiddetli gürültüler ol
muştur. 

Uzakşark işi 

B. Ruzvelt'in nutkundan memnuni. 
yetle bahseden başbakan, Brüksel kon
feransına şiddetli tedbirler almak için 
değil, sulh için gidileceğini söylemiş 
ve bu nutuktan sonra Avam kamarası 
111 reye karşı 204 reyle dış politika 
gör~elerinin talikine karar vermiş
tir. 

Kıralm nutku 
Londra, 22 (Hususi) - Kıral Corç 

parlamentonun açılışı dolayısile verdiği 
nutukta, yabancı devletlerle olan müna
sebetlerin dostane olduğunu işaret et
tilcten ve Mısır ile imzalanan muahede 
ile Nyon konferansının neticesinden 
memnuniyetle bahsettikten sonra. İs~ 
panya ve Çin - Japon harpleri dolayı. 
sile duyduğu teessürü anlatmış, 25.3.36 
tarihinde Londrada imzalanan deniz an
laşmasından da memnun olduğunu bil
dirmiştir. Nutuktan sonra kamaralar, 
laral tarafından parlamento toplantı 

devresinin açılacağı tarih olan 26 teşri
ne kadar çalışmalarını tatil etmişlerdir. 

Bulgaristanda yeru 
seçim kanunu 

Sofya, 22 (A.A.) - Yeni seçim ka
nununun başlıca hükümleri şunlardır: 

Kadm erkek 21 yaşını dolduran bü
tün bulgarlar seçmek hakkına malik
tir. Kadınlar ancak evli veya dul olduk. 
1an takdirde seçilebilirler. 

Memleket 160 seçim bölgesine ay
nlmıştrr. Her bölge bir mebus seçecek
tir. 

Seçim hakkını haiz 30 yaşında ve 
askerlik hizmetini gören veya bu hiz
metten affedilen, ilk mektebi bitiren ve 
ınuayyen bir mesleği olan her bulgar 
erkeği mebus seçebilir. 

Devlet ve belediye memurları ile 
devlet aleyhinde fikirler besleyen veya 
siyasi ve sosyal mücadelelerde zorbalığı 
iltizam edenler seçilemezler. 

Seçilmek hakkını haiz her vatandaş 
ancak bir bölgede namzetliğini koyabi
lir. Herhangi bir bölgede kanuni müd
det içinde tek kalan veya seçilen nam
zet mahalli: mahkeme tarafından mebus 
ilan olunur. 

Seçim mücadelesi sırasında her 
namzet şahsi olarak siyasi tahrikatta 
bulunabilir. 

B. Metaksaszn 
beyanatı 
(B~ 1 inci sayfada) 

lannı gördüm. Buradan şu derin kana
atle ayrılıyorum ki birleşmiş türk ve 
yunan ordularile kendi muhitimizde ve 
Balkan antantının diğer azaları ordula
rile müştereken bütün Balkan yarım 
adasında sulhu tamamen emniyet altı
na alabiliriz. 

Bir dilek 
Burada Balkan paktının diğer aza

larmm da sa.mimi arzusu olduğuna 
şüphe etmediğim bir noktaya işaret 

edeyim : 

Hepimiz Balkanların sulh ve refahı 
yolundaki teşriki m~aimize Balkan 

paktı haricindeki devletlerin de iştira

kini temenni eder. onları da samimiyet

le aramızda görmek isteriz. Şahsımda 
Yunanistana karşı türk makamlarile 

türk halkının gösterdiği hüsnü kabul 
ve teveccühe çok teşekkür ederim. 

DOLMABAHÇEDE 

Bir şileb 
battı 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Bu ge. 
ce saat sekiz buçukta Dolmabahçe ö
nünde feci bir kaza olmuş, ve 981 ton
luk "Ordu,, ismindeki şilep Hamidiye. 
ye çarparak derhal batmı~tır. 

Hadise hakkında yaptığım tahkika
tı bildiriyorum: 

Ordu şilebi birinci kaptan Mahmud 
ve ikinci kaptan Remzinin idaresinde 
olduğu halde Beşiktaşın Çöp iskelesi 
civarında bulunuyor ve içinde 2000 ton 
kömür bulunuyordu. Gemi saat sekiz 
buçukta buradan hareket etmiş ve Kız 
kulesi açıklarına doğru ilerlemiye baş
lamıştır. Ordu şilebi tam süratıe gider
ken suların cereyanına kapılmış ve ken
disini cereyandan kurtaramıyarak DoL 
mabahçe önünde birdenbire Hamidiye 
krovazörüne bindirmiştir. Sademe çok 
şiddetli olmuş, Ordu şilebi ortasından 
büyük bir yara almış, ve dört beş da
kika içinde batmıştır. Hadiseyi gören 
Ha.midiye zabitleri derhal filikalarını 
indirmişler ve denize dökülen tayfala
rı kurtarmışlardır. Bu eiınada bir ta.. 
rafdan da telsizle alakadar makamlara 
haber ·verilmiştir. Yetişen vesait de a

r~tırmalara başlamış, denizden topla
nanlar Hamidiyeye alınmış ve buradan 
Galata polis salonuna naklolunmuştur. 

Gemide 18 tayıfa bulunmakta idi. 
Yapılan tahkikat neticesinde iki kişinir 
boğulduğu anlaşılmıştır. Bunlardan bi
risi aşçı, diğeri ateşçidir. 

Gemide bir kadınla iki çocuğun bu
lunduğu anlaşılmşıtır. Bunların Ordu 
şilebine nasıl bindikleri tahkik edil~ 
mektedir. 

Hlidiseye alakadar makamlar vazı -
yed etmişlerdir. Hadisenin nasıl oldu -
ğu aııaştırılma.ktadır. Bir fen hyeti ma
hallinde tetkikler yapacaktır. Sademe. 
nin şiddetinden Mahmud kaptan çok 
müteessir olmuftur. Zaten hasta bulun_ 
duğundan ve bu batma snasında daha 
müteessir bulunduğundan hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Hadiseye dair çıkanlardan izahat 
alınmaktadır. 

Müfıendisler birliği 
kongresi 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Mülıen

disler birliği kongresi bugün toplandı. 

Görüşmeler neticesinde birlik için bir 
lokal açılması ve bir yardım sandığı ku· 
rulınası kararlaştırıldı. Birlik Ankaraya 
da bir heyet gönderecektir. 

Mehmed hastahanede öldü 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Alpullu 

tren kazasında yaralanan ve tedavi için 
lstanbula getirilen Mehmet bugün has
tahanede öldü. 

Fon Ribbentrop ansızın 
Roma ya gitti 

Roma, 22 (A.A.) - İtalyanın Lon
dra büyük elçisi B. von Ri.bbentrop, 
bugün buraya gelmiş ve yanında Al
ma.nyarun Roma büyük elçisi olduğu 
halde B. Musoliniyi ve bilahare Kon~ 
Cianoyu ziyaret etmiştir. Yan resmi 
mahaiil, bu ziyaretlerin tamarniyle pro-

tokol ziyareti :mahiyetinde bulundu
ğunu söylemektP.dir. 

Bununla beraber B. von Ribbentropwı 

yapacağı görüşmelerin ehemiyeti, İtal· 
yanın beynelmilel vaziyetinin son gün

lerde değişmiş olmasından doğmakta

dır. 
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Emniyet umum 
müdürlüğünden: 

Cinsi Miktarı Beherinin bedeli %7,5 teminat Münakasa 
kilo K.r. St. Lira K.r. Tarihi Saati 

Tavuk 500 Adet 50 ) 36 75 9.11.937 11 salı 
Hindi 200 ,, 120 ) 
Taze erik 200 10 ) 
Taze kaysı 100 20 ) 
Taze vişne 100 20 ) 
Elma 300 20 ) 11 44 9.11.937 14 salı 
Ayva 200 10 ) 
Taze zerdali 100 12,50 ) 

Ispanak 2000 8 )) 
Prasa 2000 5 
Havuç 150 5 ) 
Kereviz 800 15 ) 
Taze soğan 200 Demet 1 ) 
Karnabahar 300 20 ) 
Semiz otu 300 15 ) 
Taze bakla 800 10 ) 
Yeşil salata 1000 Adet 2,50) 
Marul 1000 Adet 7 ) 
Enginar 200 Adet 13 ) 
Çalı fasulyeai 150 15 ) 
Ayşe kadın 1000 12 ) 
Taze barbunye 500 20 ) 109 58 9.11..937 14,30 salı 
Dolmalık kabak 800 12 ) 
Dolmalık biber 300 12 ) 
Sivri biber 20 15 ) 
Patlıcan 700 10 ) 
Doma te9 800 7 ) 
Lahna 1000 5 ) 
Taze bezelye 250 20 ) 
Taze bamye 200 20 ) 
Salamura yaprak 20 50 ) 
Balkabağı 200 6 ) 
Hıyar 1000 Adet 5 ) 
Maydanoz 1200 Demet 2,50 ) 
Pancar 250 5 ) 
Taze yaprak 50 _ı!,;5!.__.)!.----------
Kuru üzüm 400 30 ) 
Kuş üzümü 10 27 ) 
Kuru erik 100 25 ) 
Kuru kaysı 100 50 ) 
Çam fıstığı 15 75 ) 
Ceviz içi 25 20 ) 
Fındık içi 10 100 ) 67 50 9.11.937 15 salı 
Badem içi 10 110 ) 
Limon 1500 Adet 3 ) 
Makarna 1500 27 ) 
İrmik 200 20 ) 
Un 500 15 ) 
Nişasta 25 25 ) 
Pirinç unu 50 25 ) 
Şehriye 250 30 ) . . . 

1 _ Ankara polis enstitüsünün ihtiyacı içın cıns, mıkdar, muham
men bedeliyle ilk teminatarı ihale gün ve saatları yukarda yazdı 
erzaklar parti parti açık eksiltme usuliyle münakasaya konulmuş· 

tur. . U 
2 - Bu ise aid şartnameleri almak istiyenlerin Emnıyet mum 

Müdürlüğü ;atın alma komisyonuna mütıı1;caatları. 
3 - Eksilmeye girmek istiyenler temınat makbuz veya Banka 

mektubunu 2490 sayılı kanunnu 2 inci ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte tayin edilen gün ve saatte komisyona gel· 
meleri. (3969) 3-5892 

Şiiragi devlet riyasetinden: 
Şfırayıdevlet için 21 teşrinievve~ 937 d:. a~.ı~. ~~itme. ile al~ 

cağx evvelce ilan edilen 55 ton yerlı kok komuru ıçın müracaat va
ki olmadığından ihale 3 teşrinis~ 937A çarşamba g~ün~ne k~~ar 
uzatılmıştır. Şartları öğrenmek içın Şurayıdevlet daıresıne mura.. 
caat olunması ( 4000) 

Maliye Vekô.letinden 
1 - Pazarlığa konulan iş (Hariciye vekaleti'binası çatı tamiratı) 
Keşif bedeli 3994 lira 25 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Fenni şartname, 
C} Mukavele projesi, 
D) Kesif cedveli. 
İstiyenİer bu evrakı görmek ve izahat almak için Maliye Ve

kaleti milli emiak müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
3 - Pazarlık 25.10.937 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 

15 de Maliye Vekaleti milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 Eksiltme pazarlık' suretiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 300 muvakkat temL 

nat verme:>i ve bu gibi işleri yaptığına dair Ankara Nafia müdür
lüğünden alınmış ehliyet vesikasını göstermesi lazımdır. 

(3984) 3--5889 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
Vilayet dahilinde iskan edilen göçmenler için yapılacak olan evler

den Menemen kaza merkezinde şehir tipi kargir 14, Foça'nın Bağ
arasi mevkiinde köy tipi kargir 17 tek ve 10 çift Kemalpaşa kıa.za.. 
sının yukarı Kızılca köyünde köy tipi kargir 10 tek, Çeşme kaza· 
sının Alaçatı nahiye merkezinde köy tipi kargir 10 Uzunkuyu na.. 
hiye merkezinde köy tipi kargir 20 tek ve Bergamanın Kınık na -
hiye merkezinde köy tipi kargir 20 tek, Torbalı kazasının Ahmet.. 
1i köyünde köy tipi kargir 52 tek ve 4 çift ve Dikili kazasının mer
kezinde schir tipi kargir 31 ve Çandarlı nahiyesi merkezinde köy 
tipi kargir 31 çift ve 118 tek evin inşası, keresteleri iskan dairesin
den verilmek ve sair bilumum malzeme ve işçiliği tamamen müte_ 
ahhide aid ve anahtar teslimi suretiyle olmak üzere 19-10-937 tari. 
hinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle yeniden 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - Yukarıd~ yazılı tek evlerin beherinin muhammen keşif 
bedeli ''39 lira 74 kuruş elli santim" çift evlerin "704 lira 79 kuruş,, 
ve şehir tipi evlerin "416 lira 12 kuruştur.,, 

2 - Münakasa 2-11-937 salı günü saat on beşte İzmir iskan mü. 
aürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

3 - Arzu edenler evlerin umumuna birden olduğu gibi onar ve 
yirmişer olarak perakende suretiyle de teklif yapabilirler. 

4 - İşe gelenler bu işe aid plan ve şartname evrakmı her gün 
iskan müdürlüğü dairesinde görebilirler. 

5 - Münakasaya girebimek için muhammen bedelin % 7,5 dan 
yukarı olan muvakkat teminat bedeli yatırılmış olması ve teklif 
mektuplarınrn eksiltmeden bir saat evvel komisyon reisliğine mak. 
buz mukabili verilmesi lazımdır. 

6 - Münakasaya iştirak edeceklerin yukarıda yazılı gün ve sa
atte İzmir iskan dairesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3995) 3- 5898 

ULUS 

Sümerbank umumi 
müdürlüğünden : 

Bankamız tarafından muhtelif fen şubelerinde tahsil ettirilmek 
üzere Avrupaya gönderilecek lise mezunlarının müsabaka imtihan
ları İstanbul üniversitesi fen fakültesi profesörleri tarafından ya
pılmış ve aşağıda müracaat kayıt numaralarile isimleri yazılı olan: 
ların imtihanı kazandıkları tesbit edilmiştir. Bunların muamelelerı 
ikmal edilmek üzere derhal Ankarada bankamız umum müdürlü
ğünde M.E. şubesine' ve lstanbulda bankamız İstanbul şubesi mü· 
dürlüğüne müracaatları. 

Kayıt No. 
84 

120 
106 
115 
144 
83 

128 
105 

34 
169 

82 
170 

77 
38 

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

3-5855 

Dahiliye Vel{aletinden 
ı - Vekaletin 937 mali yılı ihtiyacı için (350) ton sömikok 

(türk antrasit) kömrünün mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye 
korunu~.tur. . 

z - Eksiltme 3 ikinci teşrın 937 çarşamba günü saat 15.30 da 
Ankarada Yenişehirde vekalet binasrnda toplanacak satın alma 
komisyonunca yapılacaktır. 

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

maları laznndır. 
6 - İsteklilerin 3 ikinci teşrin 937 günü saat 14.30 za kadar 

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

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektublarının altıncı madde
de yazılı saate kadar reisliğie_ ~el.miş bulunması şarttır. Postada o-
lacak gecikmeler muteber degıldır. (3864) 3-5708 

Ankara Valiliğinden: 
Bala - Koçhisar yolunun 0+000--29+000 kilometresi arasında 

yapılacak 43825 lira 21 kuruş keşif bedelli köprü ve menfez inşaatı 
kapalı z~rf usuliyle eksilt~e!.e .. ko:ıı:ımuşt~r. A Ek~.iltm~ 25.10.937 
tarihine rastlayan pazartesı gunu vıJayet daımı encumenı odasında 
yapdacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını 32~7 liralık mu~ak~at 
teminat mektubu veya makbuzu ve 937 yılma aıd Nafıa vekaletın
den aldıkları müteahhidlik vesikası ve ticaret odası vesikası iie 
birlikte saat 14 de kadar daimi encümen riyasetine vermiş olmaları 

İstekliler keşif ve şartnameyi hergün Nafıa müdürlüğünden 
görebilirler. (3733) 3-5530 

Konya C. Müddei Umumiliğinden 
1 - Konya cezaevinin ekmek ihtiyacı 11.10.937 gününden iti

baren 26.10.937 salı günü akşamına kadar 15 gün müddetle kapa.. 
lı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 26.10.937 salı günü saat 14 de Konya C. M. U. lik 
dairesinde icra olunacaktır. 

3 - Talihler teklifnamelerini o güne kadar komisyon riyase
tine vermiş bulunacaklar. 

4 - Ekmek yerli unundan has nevinden olacak ve talihler be
deli muhammininin yüzde yedi buçuğu olan .19?7 lira 28. kuruş te· 
minatı muvakkatelerini teklifnameleriyle bırlıkte komısyona ve
receklerdir. 

5 - Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Kon
ya ceza evi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (3867) 3.5698 

I zmir ili daimi encümeninden 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Çatal· Bayındır yolunun 4+0.11 

-7 ·I 727 kilometreleri arasındaki k.aldırım yapısı. 
Bu işin keşif bedeli : ( 15490) lira ( 44) k~ ruş.. . . 
Bu işe aid keşif ve sair evrak aşağıda gosterılmıştıı • 

A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 

. 

E • Bayındırlık işleri genel Ş. 
D - Hususi ş. umumi fenni ş. 
C - Keşifname ve grafik 

İstekliler bu şartname ve evrakı İzmir - Ankara • İstanbul Na 
fıa müdürlüklerinde görüp inceliyebilirler. . . . . 

Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve. saa:ı :A 28 b~.rınci teşrın 
1937 perşembe günü saat 11 de İzmir viliiyetı daımı encumeninde. 

Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: Bayın~ırhk bakan . 
lığrndan alınmış müteahhitlik ve ticaret odası belg~lerı,. 

i Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacağmdan ıste~lıler 5 ine 
maddede yazılı saatten bir saat eveline kadar ev:aıclarıyle birlikt 
teklifnmelerini İzmir ili daimi encümeni başkanlıgına vererek mak 

e 
-

buz almaları. 

Muvakkat teminat: (1162)1 ira. (3897/3641) 3-5751 

l(astamonu daimi encümen lca • 
leminden: 

1 - Münakasa, İnebolu merkezinde yapılacak ytılı il~ mekte 
be aiddir. 24820 lira 40 kuruş bedeli keş.fi olan bu mektebın bu se 

-
-

ne dört bin liralık kısmı yapılacaktır. 

-2 - Münakasa şartnamesi ve keşifname ve evrakı saire encu 
men kaleminde görülebileceği gibi keşifname hakkında muktazi i. 
zahat nafıa müdürlüğünden öğrenilebilir. 

e 
--

3 - Eksiltme müddeti 8.10.937 tarihinden 29.10.937 tarihin 
müsadif cuma günü saat onda ihale edilmek üzere 20 gündür. İha 
le saatırun geldiğinde Kastamoni hükümet dairesinde daim! enciı 
mende kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. 

i-
-

S• 

4 - İstekliler 4000 liranın yüzde yedi buçuğu olan 300 lira d 
poizte verecklerdir. Bu teminat için 2490 numaralı artırma ve ek 
siltme ve ihale kanununun on altıncı maddesinde tadad olunan i 
tikrazı dahill, Ergani demiryolları istikrazı tahvilleri de kabul e_ 
dilir. 

5 - Teklif mektubları ihale saatmdan bir saat eveline akdar vi.. 
layet makamına verilecektir. (3854) 3-5672 

iktisat 
23 - 10 - 1937 ~ 

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

( 16) kalam mefruşat satın alınacaktır. . t 
2 - Muhammen kıymeti (2554) lira olup muvakkat teroına 

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

evazım müdrlüğünde toplanacak komisyonda ihale edilecektir. 

( 

1 
4 - İsteklierin bu işe aid şartnameyi görmek ve % (7,5) nı~

akkat teminat parasını yatırmak üzere levazım müdürlüğüne ı:nu.. 
acaatları ilan olunur. (3809) 

v 
r 

LİSTE: 
Adet 

5 
4 
3 
1 
5 
1 
3 
7 

42 
10 

2 
3 
6 
1 
1 
2 

16 

Cinsi 
Yazı masası camlı {85X185) 
Yazı masası camlı (80X150) 
Yazı masası camsız (70X125) 
'Yazı masası camh (80X140) 
Daktilo masası ( .55X95) 
Basküllü koltuk 
Döner koltuk 
Sabit koltuk 
sandal ya 
lstorlu dosya dolabı 
Etejer 
Kristal cam (55X100) 
Mavi maruken sandalya 
Bir takım perde 
İçtima masası (250X100) 
Mustatil masa (120X200) 

3-5614 

t nhisarlar umum müdürlüğündenı 

, 

1 - İdaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve tablo şemasına 
uygun olnfak üzere yeni bir elektrik santralı tesisi işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1I - Bu tesiatın montajı da dahil olduğu halde muhammen be
deli sif İzmir 95.000 lira ve muvakkat teminatı 6000 liradır. 

III - Eksiltme 9.XII.937 tarihine rastlayan perşembe günü sa· 
at 15 de Kabataş.da levazım ve mübayeat şubesindeki ahın komis
yonunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler 475 kuruş mukabilinde inhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir baş müdürlüklerinden alma~ 
bilir. 

V - İsteklilerin, fenni şartnamede yazılı' takatte bir gazojen 
tesiatı yapmış olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartname~e 
uygun olmak üzere ihzar olunmuş fenni teklif projelerini tetkık 
edilmek üzere eksiltme gününden en az 15 gün evetine kadar, İn• 
hisarlar tuz fen şubesi müdürlüğüne vermeleri münakasaya gire~ 
bilmek için dahi eksiltmeden azami 2 gün eveline kadar, teklifle
rini muvafık bulunduğuna dair mezkfü şubeden vesika almaları I~ 
zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V nci 
maddede yazılı diğer vesikayı ve muvakkat teminat akçesi ınak~ 
buz veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü 
en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu reis
liğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. "B." "6960" 

(3879) 3-5717 

Midyat mal müdürlüğünden: 
Satılık un fabrikası 

Muamele vergisi ruhsat unvan harcı ve zam cezalarından Z~65l 
lira 81 kuruş borçlu Siirtli Yusufun Midyatın Işı.klar. mahalJesınde 
kain ve (11400) liraya karşı birinci derecede ve bırncı sır~ nuınaı:?· 
siyle Estelli Ali ogwlu Şehmusa ipotekli tahtani iki oda, b:r ahır, u.ç 

. . .. t ıl eyvan dört su kuyusu ve avlu fevkani altı oda, bır eyva~ı muş em 
110 ve 45 beygir kuvvetinde tam teşkilatlı iki motör ve sıme~s A elek
trik makinelerini havi u·n fabrikası ve binasının tamamı tahsılat ko
misyonunun 2 ve 4 numaralı kararları ile ve kapalı zarf usuliyle sa
tışa çıkarılmıştır. 

A) Birinci ihale 11/ 1. teşrin/937 gününden itibaren 21 gün son· 
ra l/Z.teşrin/937 günü saat 11 dedir. . 

B) Muvakkat teminat vergi kaydındaki (51200) lira kıymetin 
yüzde yedi buçuğu (3840) liradır. 

C} Talip olanların yevmi mezkürda muayyen saatten bir saat 
eveline kadar teklif mektubu ve teminatlarını havi arfı Midyat 
kaymakamlığında müteşekkil idare heyetine tevdi etmeleri ve muay· 
yen saatte hazır bulunmaları ilan olunur. (3901) 3-575p 

Tavulcçuluk enstitüsü direktör
lüğünden: 

Tavukçuluk enstitüsünde hergün çıkacak olan günlük yumurta
lar 27.10.937 tarihinden 31.5.938 tarihine kadar pazarlıkla artırmaya 
konulmuştur. Pazarlık ve artırmaya aid şartnameler Çank.rı cadde
si üzerinde bulunn tavukçuluk enstitüsü direktörlüğü tarafından is
teklilere parasız olarak verilir. Pazarlık ve artırma 26 birinci teşrin 
937 salı günü saat onda Tavukçuluk enstitüsü binasında toplanacak 
komisyonda açık olarak yapılacaktır. Muvkkat teminat 122 lira 6 
kuruştur. Banka mektubundan başka verilecek teminatın pazarhk 
ve artırma gününden en az bir gün eve) usulü dairesinde mal sandı
ğına yatırılması ve makbuzunun komisyona verilmesi lazımdır. İs
teklilerin şartname almak üzere hergün enstitü direktörlüğüne ve 
artırmaya gireceklerin de yukarıda yazılı günde Tavukçuluk ensti-
tüsünde toplanacak komisyona başvurmaları. (3816) 3-5618 

Afyon vilayeti belediye reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulmuş olan iş: Afyon kasabasında belediye bi

nasıdır. Muhammen bedeli "56918" lira 68 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Ek5iltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Fenni şartname 
D - 1/100 projeleri 
E - Vahidi kıyasi fiat cedveli 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı heyeti fenniyesinrlen 285 

kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 27 .10.937 çarşamba günü saat 14 de Encümeni be· 

lediyece icra edilecektir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin 4268 lira 96 kuruş mu

vakkat teminat vermesi ve bundan başka Ticaret odasına kayıtlı bu· 
lunduğuna dair vesika ve Nafıa vekaletinden alınmış en az kırk bin 
liralık müteahhitlik vesikasını haiz olması ve kendisi mimar veya 
mühendis olmadığı takdirde inşaatın başında fenni mesuliyeti der• 
uhde edecek bir mimar veya mühendis bulundurması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar belediye encümenine getirerek encümen reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayt üçüncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühürliyerek kapa• 
tilmış bulunması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(7071-3927) 3-5758 
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Ankara Levazınn Amirliği Satı nalına ı ı 1 Milli Müdafaa Vekaleti Satına ima 1 
_ Komisyonu llanları _______ -.ıı_ , ________ Komisyonu Hanları _______ _ 
.__ ______ İLAN tLAN 

1 _ An.kara garnizon birlik ve müe9Se~eleri ihtiyaeı olan 1~ ~<:>n ı - Hepsine tahmin edilen fiatı 155 bin 100 lira olan 120 bin 
pirince 12.10.937 kapalı zarf eksiltmesinde verııen ııat ,..va?a~~ ~oruı- ila 141 bın ınetre arka çantahk oe.ı; ı;.dpalı zarfla eksıltmiye ko-
düğünden 1/2. teşrin 937 saat 14 de Anka~a lev~ım anurligı satın nulmııştur. 
alma komisyonunda pazarlıkla mübayaa cdılecektır. . 2 - İhale11i 9/birioci kanun/ 937 pe~be günü saat 11 de M. 

2 _ Muhammen bedeli 26180 lira, ilk teminatı 1963 lıra 50. ~u- M. v. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Ş · 131 kuruş mukabilinde komisyondan alı:nabılır. 3 _ İlk teminat 9005 liradır. Şartnamesi 776 kuru-= M. M. V. ruştur. artnamesı . .. d tta .,-. 

İsteklilerin kanuni vesika ve teminatlariyle bellı gun e 0 saa satın alma komisyonundan alınır. 
komisyonda bulunmaları. (3996) J-5899 4 - Eksiltmiye girecekler kanııni teminat ve 2490 sayılı kanu-

1 L A N . . nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
1 _ Diyarıbekirdeki birlikler ihtiyacı olan aşağıd~ yazılı. ıkı ka- mektuplarını ihale saatından behemehal bir saat evel M. M. V. 

lem erat ve hayvan iaşe maddesinin eksiltmesi Dıyarbekır leva:- satın alma komisyonuna vermeleri. (3987) 3-5887 
.zmı amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır •.. Şartname~ı İLAN 
her gün bulunan yerin levazım amirliğinde görülebıl~r .. Teklıf Aşağıda yazılı eşya ve teminat ayn ayrı pazarlığa konmuştur: 
mektupları bir saat evveline k2dar kabul olunur. İsteklilenn muk- Pazarlığı 25/ 10/ 937 pazartesi günü saat 10 dadır. İstekliler bellı 
tazi vesaikla belli gün ve saatta komisyonda bulunmaları . gün ve saatında M. M. V. "3tın alma komisyonuna gelmeleri. 

Miktarı Muhammen İlk Eksiltme Ek~ıl~e Cinsi 
Ton bedeli teminat şekli tanhı ~aat 3 kalem eşya. Cinsi 

Arpa 612 22950 1721 25 kapalı zarf 10. 2. teşrın 14 5 kal em e~ya. 
' 937 

11 
20 tane harar ile 100 adet çuval. 

Sade yağ 21 
(3998) 

15750 1181,75 ,, ~ ,, " '' 44 adet karyola tamiri. 
3-5900 Keşif bedeli <>lan 634 lira 55 kuruşluk elektrik tesisab yaptı.. 

t L A N 
Aşağıda mikdarı yazılı yulafların hizala.rında. gösterilen tarihte 

Edremit Tümen satın alma komisyonunda ihalesı yapılacaktır. ~ 
İstekliler şartnamelerini komisyonda g~rebilirler. Paza~lıga 

iştirak edeceklerin belli gün ve saatta temınatlarr ve kanunı ve-
aikalariyle komisyonda bulunmaları. (3978) 3-5894_ 

Muhammen İlk Hangı 
Cinsi Miktarı bedeli teminatı garnizon 

Eksiltme Eksiltme ihtiyacı 

Yulaf 
,, 
" 

325 
535 
132 

19500 
32100 
7590 

şekli tarihi Saati olduğu 
1462.50 pazarlık 8./2.teşrin.937 Edremit 
2407,50 ,, ,, ,. ,, Bergama 

579,25 ,, ,ı ,, ,, Ayvalık 

BtLIT 
Cinsi Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 
Ekmek 28000 Lira Lira Ku. 

Kilo 3080 231 
Kırıkkale askeri sanatlar Mp. leri ihtiyacı olan 28~00 kil~ ekmek 

5.11. te~rin 1937 cuma günü saat 14:15 kadar açık e~sıltme ıle .satın 
alınacaktır. İsteklilerin yukarıda muhammen bede~ı'?'e mukabıl ya
.zıh olan 231 lira ilk teminatlarını makbuz mukabıh_nd~ Kırıkkale 
askeri fabri.kalar muhasipli ğ i veznesine yatırarak belh gun ve saatte 
Mp. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (3941) 3-5810 

1 LAN 
ı - İzmir tayyare alayının 198000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. İhalesi 1 2. teşrın ?37 saat 
16.30 dadır. İzmir kışlada levazım amirliği satın alına kornısyonun.. 
da yapılacaktır . 

2 _ Muhammen bedeli 21780 liradır. ·İlk teminatı 1633 .ııra ~O 
kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda~ g~rülür. İsteklıler ti
caret odasına kayıdlı olduklarına daır vesıka ıbraz etmek mecbu-
riyetindedir. . 

3 _ Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni ve şartname.sınde ya-
zılı vesikalarla ve teklif mektublarını ihale saatından bır saat e-
ve! komisyona vermiş bulunacaklardır. (3851) 3-5668 

1 LAN 
ı - Çerkez köyünde gösterilecek rnaha!de bir pa~yonun inşaat 

kapalı zarfla eksiltmeye konmu'}tUr. İhalesı 2 2. teşrın 937 saat 15 
dadır. 

2 - Muhammen bedeli 30424 lira 64 kuruştur. İlk teminatı 2282 
liradır. İstekliler şartnamesini her gün öğleden evel komisyonda 
görebilirler. 

3 - İstekliler teklif mektublaıı: ve kanuni vesikalarım ihale sa
atından bir saat evel İstanbul komutanlığı 'Satın alma korni.syonuna 
vermiş bulunmalıdırlar. (3850) 3-5667 

l LAN 
1 - Kor birliklerinden Kırklareli, Vize, Pinarhisar, Alpullu, 

Tekirdağ, Malkara ve Çorlu garnizonları un ihtiyacı için 3400 ton 
buğday kırdırılacaktır. . . ~. . . 

2 - Her garnizon için münakasaya ayn ayrı ~ırılecegı ~ıbı ~C: 
yeti umumiyesinden bir kişi girebilir. Şu kadar ki her garnızon ıçın 
ayrı ayrı fiat vermek şarttır. 

Lira 
3 - İlk pey parası: Kırklareli için 1214 

Vize ., 342 
Pınarhisar ,, 581 
Al pullu ,, 285 
Tekirdağ ,, 350 
Malkara ,. 233 
Çorlu ,, 262 . . 

4 - İhalesi 1-11-937 pazartesi günü saat 16 da talıplıler bir sa
~t evvel komisyona teklif ınektublarmı vermiş bulunacaklardrr. 

5 - Şartnamesi Ankara Levazım amirliği satmahna İstanbul 
Levazrm amirliği satrn alma ve Çorlu k()r &atın almasında görebi
\irler. 

6 - Talipler kanunun ikinci v~ iiçüncU maddekrindeki belge
lerile birlikte belli gün ve saatte Çorluda Kor satın alma komisyo~ 
nuna müracaatları. (3858) 3-5681 

t LAN 
l - Ekmtmeye konulan İ\J~ Pınarhisar garnizonun 745 ton yulafı 

2 - İhalesi kapalı zarf usuliyle Vizede yapılacaktır. 
3 - Yulafın tutarı 52150 liradır. İlk teminatı 3912 liradır. 
4 - İhalesi 1. 2. teıJrin 937 pazartesi günü saat 16 dadır. 
5 - Şartnamesini görmek istiyenlere her gün Vi.ze satın alma 
isyonunda gösterilmektedir. (3860) 3-5682 

iLAN 
1 - Kor mer1'"'• kıtaatı hayvanları ihtiyacı için 382. bin kilo 

arpa alınac.a.lrtır. 11in edilen bedeli 15280 liradır. 
2 - c- ·n::ırr rıyseri kor satın alma komisyonundan para-.. 

sız alınabuır. 
.. 3 - Eksiltme 1 teşrinsani 937 günü saat 15. de Kayseri kor sa-

tın alına komisyonunda olacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Muvakkat temin cı t 1146 liradır. 
6 - • e~-,,f mektubhP l .tPşri 937 pazartesi günü saat 15 e ka

dar kor sotm alma komı~vnnti reisliğine verilmiş olacaktır. Bu sa-
atten sonra mektublar kabul edilmez. .. 

7 - İsteklierin icabeden kanuni vesikalarla birlikte komisyona 
müracaatları. (3726) 3-5504 

t LAN 
1 - Eksiltmeede olan işler: Vize alayının 306000 kilo, Alpullu 

alayının 252000 kilo ekmeklik unu. 
2 - İba.Jeleri ayrı ayrı pazarlık suretile Vizede yapılacaktır. 
3 - Vize alayının tutarı 39780 lira, Alpullunun 32130 liradır. 
4 - Vizenin ilk teminatı 2984 lira, = 2410 liradır. 
5 - İhaleleri 26. I. teşrin 937 salı günü saat 16 dadır. 
6 - Şartnamelerini görmek istiyenlere her gün Vize sattın alına 

komisyonunda gösterilmektedir. (3957) 3-5849 
' LAN 

1 - Pazarlıkla olan işl er : Pmarhisarın 306 ve 156 ton unu. 
2 - İhalesi pazarlık suretile Viezde yapılacaktır. 
3 - Pmarhisarın unu 39780 ve 20280 liradır 
4 - İlk t eminatr 2984 ve 1521 liradır., 
5 - İhalesi 29. I . teşrin 937 cuma günü saat 16 dadır. 
6 - Şartnamesini görmek istiyenlere hergün Vize satın alma lro-

rnisyonu!!Ja gösterilmektedir. (3955) 3-5851 

nlacaktır. (3990) 3-5885 
BtLtT 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 149 bin 150 lira olan 130 bin 
ila 157 bin metre ekmek torbalık bez kapalı zarfla eksiltmiye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 9jbirinci kanun / 937 perşembe günü saat 15 de M. 
M. V. satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - fJk teminat 8707 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 746 kuruşa 
M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 

4 - Eksiltmiye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun ilci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatrndan behemelm.1 bir saat evvel M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. (3988) 3-5886 

İLAN 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyat 58 lira olan 180 tane 

gardirop kapalı zaı-fla eksiltmeye konmuştur. . 
2 - İhalesi 26.10.937 salı günü saat 11 dedır. 
3 - İlk teminatı (783) liradır. 
4 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyen bedelsiz olarak M. M. V. 

SA. AL. KO. nuna müracaat. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 cü 

madelerinde gösterilen vesaikle teminat ve te.klif mektublariyle 
birlikte ihale saatmdan en az bir saat evci konusyona vennelen. 

(3769) 3--5559 

t LAN 
YAPI: Harb okulu yemek taşıma asansörli yaptırılmak üzere a

çık eksiltmeye konmuş.tur. Keşif tutarı 3900 liradır. Keşif proje 
ve şartnamesi inşaat şubesinden verilecektir. İhalesi: 1.11..937 pa
zartesi günü saat 11 dedir. İlk temintı: 292.5 liradu. Eksiltme.ye 
gireceklerin 2490 saydı kanunun 2, 3. maddelerinde istenen belge. 
lerle birlikte eksiltme gün ve vaktiııde M.. M. V. satm alma ko-
misyonunda bulunmaları. (3862) 3-5704 

Devlet DemiTyollan ve Umanlan Umum 
Müdürlüğü Sabnalma KomiAyonu ilanları 

!LAN 

tık eksiltme6i feshedilen vag<>n ve lokomotif verenleri ile sair 
muhtelif kriko ve verenler 20.000 li'ra muhammen bedelle tekrar 
7 /12/ 1937 salı günü saat 15.30 da kapalr ı:arf usulü ile Anlrarada 
idare binasında satın alınacktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 lirhk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Naha müt'Cahhiıdlik vesi.kası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parası.z olarak An.karada malzeme dairesinden, Hu
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden da~ıtılmktadır. 

(3963) 3--5893 
İLAN 

Muhammen bedeli ve muvakkat teminatlariyle isimleri aşağıda 
yazılı iki kalem malzeme 10.11.1937 çarşamba günü saat 15.30 da 
kapalı :zarf usulü ile AnJcarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia mütcahhidlik vesikası 
ve rekliflerini ayni gün saat 14.30 ı:a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak ~rada malzeme dairesinden, Hay~ 
darpaşada tesellüm ve sevk şeflıguıden dağrtılmaktadır. 

CİNSİ Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

80 kalem hırdavat malzemesi 
40 kalem ınuhtelif musluklar 

Lira Lira 
13424~50 1006,84 

6992,00 524,40 
(3947) 

!LAN 

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

Ankaradan pazaT, salı, çarşamba, cuma günleri saat 8.20 de kal. 
karak Haydarpaşaya sat 2Q.OO de. varmak ve Haydarpaşadan pazar, 
salı perşembe, cumartesi günlen saa1: 9.00 da kalkarak Anka.raya 
saat 21.03 de vannak ve 21.10.937 tarihinden itibaren başlamak ü
zere sefere vazı tekaITür eden bu gündüz seferinde yolcularm ye
mek, içmek ve her türlü istirahatleri temin edildiği gibi bu tren
le seyahat eden yolculardan da eks~res ücreti farkı alınmayaca-
ğını sayın yolcuların ittilaına arzedenz. (3868) 3-5711 

tLAN 
Muhammen bedeli 60609 lira olan 1346,875 M3 çanı kereste kapa

lr azrf usuliyle 3.11.1'937 çarşamba günü saat 15.30 da Sirkecide 9 
işletme binasında eksiltme komisyonu tarafından satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 4280 lira muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa işlerine aid eksiltmelere girecekler· 
den aranacak müteahhitlik vesikalariyle beraber teklif mektupları
nı aynı gün saat 14.30 kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
10.11.937 çarşamba günü saat 15 de İstanbulda nafıa müdürlüğün

de (32074,06) lira keşif bedelli Kandilli rasathanesi mılmatis ayar 
ve yazıcı daireleri inşaatı ile diğer muhtelif yerlerdeki inşaat ve 
tamirat işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, baymdrrllk işleri genel, hususi ve fennt 
şartnameleri,' proje keşif hülasasiyle buna müteferri diğer evrak 
(161) kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2406) liradrr. 
İsteklilerin teklif mektublarını ve en az (20.000) 1ira1rk bu işe 

benzer iş yaptığına dair nafıa vekfiletinden almış olduğu müteah
hidlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarfı 10.11.931 çar· 
şamba günü saat 14 de kadar İstanbul nafıa müdürlüğüne verme-
leri. (6890 - 3819) 3-5775 

7= 

Ankar~ Bdc.li}~ ı:df'li~i ilan 
----~-----------· 1LAN 

1 - Atış poligonunda yapılacak t adilat on beş gÜllı müddetlo 
açık eksiltmiye konulmuştur. 

ı - Keşif debeli (2235,14) Hradrr. 
3- Muvakkat teminatı (167,63) liradrr. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenluin herrün 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 9 /teşrinisani/937 salı g ünü 
saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. (3983) 

3-5890 
t LAN 

1 - Ankara merarhğmın umumi methal kısmında 850 lira mu• 
hammen bedelli beton direkler ve tel örgünün yaprlmaısı işine talip 
zuhur etmem.esinden dolayı bir ay içinde pazarlıkla yaptırılması te· 
karrür etmiştir . 

2 - Muvakkat teminat 65 lira 75 kuruştur. İstekliler şartnameyi 
hergün İmar müdürlüğünde görebilirler. 

3 - İhalesi 27.lC.937 çarşamba .günü saat 15 de İmar müdürlü
ğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. (3923) 3-5757 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonu ilanları ._________________ --------------~-· 

52 TON KOK KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (1482) lira olan yakarıda miktarı ve cinsi 

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

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
2000 KİU> ARAP SABUNU 
2000 KİLO BEY AZ SABUN 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira ( ..... ) kuruş olan yultarıda mik
darı ve cin.si yazılı ilci kalem sabun Asker.i Fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komisyonunca 8.11.937 pazartesi günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edile(:ektir. Şartname parasız olarak komis
yorıdan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (120) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesailde mezk:fir gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (3951) 3-5844 

19 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 

Tahmin edilen bedeli 4800 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
ya.zıh malı:eme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko~ 
misyonunca 7.12.1937 salı günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (360) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesai.kle me.zkUr gün ve saatte komisyona mü~ 
racaatları. (3950) 3-5~'15 

Jktısad Vekaletinden 
1 - İş dairesi için ikisi merkez ve birer tanesi de Zonguldak, 

Kütahya, Aydın. Antalya, Malatya. Kayseri. Trabzon. Diyarbekir 
bölgelerinde teslim edilmek üzere (10) adet (Rehinmetall Borsig 
Remington) marka yazı makinesi satın alınacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti (1600) lira olup muvakkat teminatr 
(120) liradır. 

3 - Taliplerin 5.11.937 tarihine tesadüf eden euma günü saat 
(10) da İktıs.ad vekaleti satın alma komisyonuna, muvakkat temina
tı yatırmak ve fazfa izahat almak için de levazım müdürlüğüne mü-
racaatları: ilan olunur. (3982) 3-5891 

Orman koruma genel komutan· 
lığı satınalma kömisyonundan : 

1 - Orman Koruma genel komutanlık krtaları ihtiyacı ıçın 
(3500) battaniye ile (6500) çift erat fotini kapalı zarf usuliyle 
(7000) çift yün çorap açık ebiltme ile ihalesi 1/2. Teşrin/1937 
pazartesi günü battaniyenin saat 10 da, yün çorabın saat 11 de, fo
tinin saat 14 de Ankarada Yenişehirde komutanlığa merbut satın 
alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

2 - Battaniyenin muhammen bedeli (31500) lira muvakkat te
minatı (2362) lira (.50) kuruştur. 

3 - Fotinin muhammen bedeli (30550) lira muvakkat teminatı 
(2291) lira (25) kuruştur. 

4 - Yün çorabın muhammen bedeli (2520) lira muvakkat te.. 
minab (189) liradır. 

5 - Battaniyenin şartnamesi 158 kuruş, fotinin 153 kuruş, bedel 
mukabilinde ve yün çorabm bilabedel her gün komisyondan alına
bilir. 

6 - İsteklllerin şartnamede yazılı vesikalarla beraber teklif 
mektublarını ihaleden bir saat eveline kadar komisyona verme-
leri ilan olunur, (38S6) 3-5689 

l{astamonu vilayeti daimi 
men kaleminden: 

•• enen-

l - Münakasa. Taşkiiprü merkezinde yapılacak yatılı ilk 
mektebe aiddir. 24393 lira 37 kuruı bedeli keşfi olan bu mekteb i
çin bu sene muhassas dört bin lira ile halk tarafından. mahallinde 
teberru edilen ve talihler tarafmdan aynen kabulü lazım gelen ke
reste, kireç, tuğla gibi malezme bedeli 3338 lira.ki ceman 7338 lira
lık kısmı: yapılacaktır. 

2 - Münakasa şartnamesi ve keşifname ve evrakı ıaire encü
men kaleminde görülebileceği gibi keşifname hak.kında mukta.zi 
malumat nafıa müdürlüğünden öğrenilebilir. 

3 - Eksiltme müddeti 8.10.937 tarihinden 29.10.937 tarihine 
müsadif cuma günü saat onda ihale edilmek üzere 20 ıündür. İ
hale saatmm geldiğinde Kastamoni hükümct daire1Sinde kapalı 
zarf usuliyle ihale edilecektir. 

4 - İstekliler 7338 liranın yüzde yedi buçuğu olan 550.35 lira 
dipozite vereceklerdir. Bu temiDat için 2490 numaralı arttınna ve 
eksiltme ve ihale kanununun on altıncı maddesinde tııdat olunan 
istikrazı dahili, Ergani demiıyolları istikrazı tahvilleri de kabul 
edilir. 

5 - Teklif mektublarx ihale saatından bir saat enline kadar 
vilayet makamına verilecektir. (3855) 3-5671 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satın alma komisyonWJdan: 

Jandarma genel komutanlığı önündeki asfaltın tamiri emniyet 
dıvarı ve demir kapı inşası 3.11.937 perşembe günü saat onda pa
zarlık suretiyle ihale edilecektir. 

Keşif ve tahmin bedeli 938.63 dokuz yüz otuz sekis lira altmış 
üç kuruş olan bu tamirat ve inşaata aid şartname keşif hütasa cet
veli ve krokisi her gün komisyonda görülebilir. 

Pazarlığa karışmak istiyenlerin belli gün ve saatında (70.40) 
yetmiş lira kırk kuruşluk ilk teminat ve nafıadan alınmış ehliyet 
vesikalariyle komisyona baş vurmaları. (3908) 3-5773 
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Mektebliler !.. Bütün Kilcablarınız Halil Naci Mıh çıoğ ı u oda 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

VENi ŞE:HDR 
Çocuk yuva~o 

Modern bir ana mektebidir. 
29 İlkte§rinde açılacaktır. 

Kayıt ve kabul 

Hergün 9 • 1 7 

Kbımpaşa caddesi 

İnkılab sokak No. 15 
3-5882 

ANKARA PALAS 
PAVYON AÇIL/YOR 
CUMARTESİ 23 BlRlNCl TEŞRlN 

BÜYÜK DİNER DANSANT 
P ARlSTEN GELEN ŞÖHRETLİ ARTiSTLERiN 

YENi VE MUAZZAM NUMARALARILA 

Masaları evvelden tutmazsanız yer bulamazsınız 

Dolitor A. ihsan Alisan 
Nümune hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı. 

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

T elelon: 1216 3-5828 ' . "'JJ' 
ANKARA 

Yakacak pazarı 
HER CİNS MAHRUKA TIN 

En iyisini, en temizini ve en 
. ucuzunu satar 

İstasyonda Hububat silosu yanında Telefon: 2367 3-5800 

Bayramiç Jandarma 2 inci Alay satın 
alına Komisyonundan : 

Tahmini 
bedeli 

L. Ku. 
65850 00 

Muvakkat 
Miktarı teminatı 
kilo Li. Ku. İhale ~nü 

439000 4938 75 10.11.937 

Erzakın Eksiltme 
Saat cınsı şekli 
15 Elaneklik Kapalı 

un zarf 
1 - 20/ 10/ 937 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksilt4 

miye konulan Bayramrçta J. 2 inci alay 1, 2, 3 üncü taburları 937 
ve 938 yılları ihtiyacı olan yukarıda mikdarı muhammen l>edeli 
ıe muvakkat teminatı yazılı ekmeklik unun eksiltme mUddeti az 014 

masmdan Ankaradan ilan yaptrrtlmadığı Ankara Türk Maarif Ce. 
miyeti ilan işleri bürosundan bildirildığinden bu eksiltme hti.k1Un
süz sayılarak 13/10/ 937 den 10/11/937 çarşamba gününe kadar ıg 
gün müddetle yeniden kapalı eksiltmiye ~ıkarılnuştır. 

2 - Muvakkat teminat .yukarıda yazılıdır. Komisyon Bayramıçta 
f. 2 inci alay garnizonunda toplanacak ihaleye aa.lihiyettar makamın 
tasvibiyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler kanuni belgelerle teklif mektuplarını ihaleden 
bir saat evel makbuz mukabilinde komisyona vereoektir. 

4 - Şartnameleri komisyonda görebile<:ekleri il~ olunur. 
"7186.. (3992) 3-5896 

Ordu belediyesinden: 
(Su borusu satın almmasr hakkında) 

Ordu şehd su şebekesi tesisatına muktazi boru ve sair teferru
atının satın alınması kapalı azrfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen keşif bedeli 30284 lira 31 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, malzeme listesi ve sair evrakı 

parasız olarak Ankara, İstanbul, Ordu belediyesinden alabilirler. 
3 - İhale 26 birinci teşrin 937 tarihine rastlayan salı günü saat 

15 de ordu belediyesi encümeni huzuriyle yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuruştur. 
5 - Evelce ilan edilen şartnamelerde hiç bir değişiklik yoktur. 

Yalnız üç ay teslim müddeti 4 buçuk aya çıkarılmıştır. 
6 - Bu iş hakkında fazla malfunat almak istiyenler Ordu bele-

'.diyesine müracaat eylemeleri. 3-5770 

Karacabey Harası Direktörlüğünden: 
Müessesemizde 70 lira aylık ücretli bir idare memurluğu ve 55 

lira ücretli bir ambar memurluğu münhaldir. Memurin kanununun 
'dördüncü maddesindeki şartları haiz olanların 10/11/937 günü 
akşamına kadar Karacabey haraar direktörlilğfuıe milrcaatlarr ll-
nm.drr. Lise mezunları tercih edilecektir, ''7190,, (3993) 
t 3--5897 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
satınalma komisyonu 4eisliğinden: 

1 - Muhammen bedeli 2043 lira olan 255 m. elbiselik kumaş ile 
148 m. Paltoluk kuınaı, 5-11-937 cumartesi günü saat 11 de açık ek
ailtme suretiyle aatm alınacaktır. 

2 - Talihlerin ticaret odasına kayıdlı olduklarını ve bu gibi 
it üzerine muamele yaptığım tevsik etmeleri lazımdır. 

3 - İştirak etmek istiycnlerin 154 lira muvakkat teminatı hudud 
ve sahiller sihat umum müdürlüğü veznesine yatırmaları laznn
drr. 

4 - İsteklilerin numuneyi ve şartnameyi görmek üzere merkez 
luf~nıı;ııhha miieHeaeııi baş katibliğine müracaat etmeleri. 

{3907) 3---5792 

1 Erdem Biçki 
1 Dikiş Yurdu 
.,. Naciye Ünver 

DiŞ Tabibleri 
Diyorlar ki: 

Yenişehirdeki yurdunu Saman
pa.zarr Alim Bey ap. 3 üncü ka· 
ta naklederek kayıd ve kabule 

Dişlerinizi; sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra günde 3 defa 
fırçalayınız. Ancak 

başlamıştır. 3-5798 « Laznn olan, dişleri alabildiğine fırça ' 
lamak değildir. Evvela diş temizli yen 

/ 
/ 

tertipleri iyi intihap etmelidir» 
.. Dişlerini fırçalıyan birçok kimseler bildiğimiz hald~ dişleri 

~Uzel ve beyaz pekaz insan tanımaklığımız bu sözün doğrulunu 
15P~! eden en kuvvetli delillerden biridir. Diş macununuzu iyi 
duşunerek seçiniz. Daha doğrusu diş macunu denince ilk akla 
gelen ve en mükemmel, en müessir, en çok sevilen ve kullanı-
lan macun olduğunda şüphe bulunmıyan "R A D Y O L t N" i 
kullanınız! 3-5895 

RADYOLIN 
Acele satılık arsa 
Yenişehir Selanik C. Maliye 

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

Taksitle satılık fabrika 

Sümerbank umumi 
müdürlüğünden: 

· · Turgutluda Kısmah mevkiinde kfiln tuğla ve kiremit fab
rikası aşağıdaki şartlarla ve pazarlrkla açık müzayedeye konul
muştur: 

1. - Fabrikanın muhammen satış bedeli Tl. 12.000.- (on 
iki bin lira) dır. 

2. - Pazarlığa ittirik için muhammen bedelin yüzde 7,5 u 
nakid veya teminat mektubu olarak bankamıza yatırılmalıdı1' . 

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

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

5. - Müazyede 29.11.1937 ~tesJ günü saat onbeş buçuk
ta Sümer bank umumt müdürlük binasında yapılacaktır. 

6. - Taliplerin müzayede gününden bir gün eveline kadar 
Sümer bank Umumi muhasebe mlidürlüğiine müracaatları la
ı:ımdır. 

7. - Banka mezkilr fabrika satı§mı dilediğine ihale etmek 
hakkmr muhafaza eder. 3-5883 

7 ürk yüksek mühendisleri 
birliğinden · 

Kiraya verilecek olan Yenişehirde Atatürk uranındaki bir
lik binasının gazino, lokanta ve pansiyon kısımlarının yapılan 
artırmasmda verıilen teklifler l~yik hadde görülmediğinden 27 
birinci teşrin 1937 çarşamba günü saat 18 de pazarlıkla ar
tırma yapılacaktır. 

İsteklileriri bu husustaki şartnameyi görmek ~zere hergün 
saat 17.30 dan sonra birlik katibine müracaatları ılan olunur. 

( 4005) 3-5902 

·----·---------------------· 
Kiralık Apartnnan 

Havuzbaşr İzmir cadde
sinde 29 No. apartımanm i
kinci katr ehven şartlarla a
cele kiraya verilecektir. 

Dört büyük, bir küçük o
da, mutfak ve banyo dai4 

releri muntazamdrr. 
Görmek için karşısındaki 

apartnnanda 6 N o. ya müra-
caat. 3--5857 

Kiralık Oda 
Aile yanında, banyolu ve 

möble. Yenişehir Tuna C. Yiğit· 
koşun S. No. 15 3-5856 

Kiralık Ev 
Yenişehirde vekaletlec karşı

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

Satılık 
AnKara, Yenişehir 
ve Cebecide : 

Her çapta inşaata hazır 
arsalar ve evler 

Ankara ve Yenişehirde: 
Büyük irad getirer. 
apartımanlar 

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

Emlak komisyoncusu Hayri 
Dilnıan. Tel: 2181 3-5772 

Kiralık Ev 
Havuzbaşı Çelikkale sokak 

No. 6 yeni modern banyolu 5 o
da, bahçeli bir ev. Üst kata mü-
racaat. 3-5880 

YENi 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra günde 

üç defa 

TÜRK HAVA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
24 üncü Yeni tertip başlamıştır ... 

1 inci keşide 11/ İkinci teşrin/ 1937dedir. 

_Büyük ikramiye: 30000Lirachr ... 

Bmıdan ba§ıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük 
ikramiyelerle ( 10.000 ve 20.000) liralık 

iki adet mükafat vardır .. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden L bu piyangoya iştirak ediniz ... 

Çankırı C. M. U. liğinden 
Münhal on lira maaşlı Çankırı mahkemesi zabıt katipliği için 26. 

10.937 de müsabaka imtihanı yapılacağından isteklilerin o gün saat 
9 da evrakı müsbitelerile birlikte Çankırı adliye encümeni reisliğine 
baş vurmaları. (3985) 3-5888 

•----REÇETELERINIZn---• 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptı:rınız. Her istedi

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

250-300 
Metrelik Arsa 

parçaları 

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

3-5836 

SiNEMALAR 

Kiralık Daireler 
Yenişehirde (Hilali ahmer a• 

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

Kiralık Daire 
Anafartalar caddesi Güzeller 

sokak numara (9) apartımanda 
ikinci kat kiralıktır. İstiyenler 
Türk ma-.ırif cemiyetinde Hamdi 
Önala müracaat edebilirler. 

Telefon (2182) 
3-5903 

DİŞ TABİBİ 
Azize Taymas, muayeneha

nesinin Postane caddesindeki 
yeni, "ESEN'' apartxmanma 
naklolunduğunu sayın hasta
larına bildirmekle şereflenir. 

3--5881 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

1 
İmtiyaz sahibi ve Başmu. I 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Başmuharrir Muavini Na

suhi BAYDAR 

Dünyanın en kudretli dansörleri olan 
VELOZ • YOLANDA ve Metropoli
t.an operasının billur sesli yıldızı 'GLA
DYS SW ARTOUT'nun i!tirakiyle vü· 

İstemiyerek hırsızlık yapan meşhur bir 

avukatın çok gülünç ve heyecanlı 

vakasııu tasvir eden 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK 

Ulus Basrmevl: ANKARA 

cuda getirilen, mevsimin en büyük 
musiki şaheseri . 

ŞAMPANYA VALSİ 

Numaralı yerlerinizi gündüzden teda
rik ediniz. Tel. 3540 

Ayrınca - Dünya haberleri 

Beynelmilel Yankesici 
Oyna yanlar: 

Fernand Gravey - Edvig Feuillere 

Ayrıca - Foks düny a haberler i 


