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Akdeniz konferansı bugün toplanıyor Almanya 
ve Italya konferansa iştirak etmiyorlar 

Ata türkü dinlerken : 

Vatan ve hürriyet 
Yazan: AFET 

Türk tarih kurumu asbaşkanı 
Osmanlı imparatorluğu devrinde Beşinci Ordunun merkezi Şamdı. 

Oraya Askeri Akademisinden yüzbaşı çıkmış iki adam sürülmüştü: Bi-
ri Mustafa Kemal, diğeri Müfit [1] ........ Bunlar Şamda 29 uncu ve 30 
uncu Süvari Alaylarmda stajiyer idiler. O devirde her sene Havranda 
binbir mesele icat olunurdu. 1905 le Havran meselesi "Emvali Mağsu
be" (2] adiyle ortaya atılmıştı. Oraya bir ordu gidecekti. Hakikatte 
böyle bir mesele var mıydı, yok muydu, bunun izahını ve muhakeme~ 
sini şimdilik bırakalım. 

Müfidin Mustafa Kemale müracaati 

Şamrn iki odalı, basit bir evin
de oturan Mustafa Kemale, çok 
sevdiği kahraman arkadaşı Müfit 
nıüracat ediyor: 

- Haberin var mı, gidiyorlar? 
Mustafa Kemal soruyor: 
- Kim? Nereye? 
- Bizin: staj yapmakta oldu-

ğumuz alaylar .. 
- Nasıl olur? Benim bundan 

haberim yok, ve bu olamaz .. 
- Gidiyorlar, hem bu akşam .• 
iki arkadaş atlanna biniyorlar, 

evvela Mustafa Kemalin staj yaphğı 
30 uncu süvari alayı kumandanının 
yanına gidiyorlar. Mustafa Kemal a
lay kwnandanına soruyor. 

- Alayınız bir vazife almı§ gidi
yor. Bu alay içinde kumanda etmekte 
olduğum bir bölük var; benim de be
raber gitmekliğim tabii değil mi? Ni
çin bana haber vermediniz ? 

Kumandarun cevabı: 
- Siz bu alayda stajiyersiniz. Ku

manda ettiğiniz bölüğün asıl kwn8.Il
danr bölüğün kumandasını almıştır. 

Siz erkanıharb zabitisiniz; böyle çe
tin işlere gelemezsiniz. Ben sizin Şam
da kalıp istirahat etmenizi tercih et
tim. Maaşınız vet·ilecektir, merak et
meyiniz. 

Mustafa Kemalin aldığı bu cevab, 
pek tabii olarak, müfidin 29 uncu sü
vari alay kumandanından alacağı ce
vabın aynı olacaktı . 

iki arkada§, boynu bükük, 
çıkıyorlar 

Müfit ,u mütaleada bulunuyor 
Süvari fırkası kumandanına §ikayet 
ebnek ..... Mustafa Keınal buna lüzum 
görmüyor: 

- Müfitciğim, diyor, bunlar oku
nıandanla beraberdirler. Ona müraca
alten bir şey çıkmaz. Ordu kumanda
nına gidelim. Belki ondan da bir feY 

çıkmaz; fakat hiç değilse §ikayetimi
"'.İ wnwnileştirmiş oluruz. 

İki arkadaş mutabık kalıyorlar. 
Ordu kumandanı müşir Hakkı pa

şadır. 

Müracat usulsüzdür. 
iki erkanıharb yüzbaşısı, doğnıdan 

doğruya, müşir Hakkı paşanın resmi 
ınakammın kapısına gidiyorlar ve ya.. 
Veri vasıtasiyle müşir paşayı görmek 
istediklerini arzediyorlar. Hiç vaki 
olmamış bu hareketi müşir pa,a çok 
küstahane telakki ediyor ve onları ko
vuyor. Sokak ortaamda kalmış gibi bir 
\raziyette iki arkada, artık biribiriyle 
konuş.mıyacak kadar müteeuirdir. Niba
Yet Mustafa Kemal, Müfideı 

- Biz de gideriz, 
ciiyor. Müfit soruyor ı 

- Na:nl ? 
- Olduğumuz gibi .•. Yani şimdi atla.. 

rırnıza binmit bulunuyoruz; emirber 
neferlerimiz .ie var. Havrana giden 
kllnete, olduğwnuz gibi iltihak ede-

(Sonu 4. üncD sayfada) -----
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Özdeş 
[21 Talan edilmiş nıallar 

Bay Müfit 

Atatiirk şamda, Vatan ve Hürriyet 
Partisini kurduğu. zaman 

Tarih Kongresinde 

Tanınmış 
profesörler 
bulunacak 

20 eyHHde açrlacak Tarih kongresi 
hazırlıklarına devam ediliyor. Bu müna
sebetle açılacak sergiye iştirak eden bü
tün devlet müesseseleri hazırladıkları 

grafikli tabloları sergi komitesine gön
dermişlerdir. Bunların tanzimine baş

lanmıştır. 

Diğer taraftan geçen yıl dil kurulta
yında olduğu gibi bu yıl da tarih kurul. 
tayına tanınmış profesörler iştirak ede
cektir. 

Tarih sergisine Almanyadan Dorp

feld, Andrea, Hartman, Kühnel, Sarre, 

Schaeder, Scheel, Branddein, Avustur

yadan Flor, Hajar, Mcnhin, Koppers, 

Bulgaristandan Filov, Çekoslovakyadan 

Ripha, Fransadan Breuil, Delaporte, 

Massigna, Valliois, İngiltereden Shild, 
Garstang, Mayer, İsveçten Arne, Pers
son, İsviçreden Dellenlach, Deonna, Pit
tara, İtalyadan Possi, Lehistandan Pi
zewopski, Macaristandan Alföldi, Feher,, 
Zoltan, Romanyadan Niston, Yorga, 
Yugosla vyadan Bayrokharoviç, Yuna
nistandan Morintos adındaki profesörler 
geleceklerdir. 

l{ıral Faruli 
ilkteşrin.de evleniyor 

Kahire, 9 (A.A.) - Mısır kıralı S. 
M. Faruk'un, Yusuf Paşa Zülfikarın ke
rimesi Bayan Sazinaz'la evlenme töre
ninin 21 ilkteşrin tarihinde yapılaca

ğı haber verilmektedir. 
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Kuvarsanede 

Bir günde 
Stonbakır 

Ankaraya gelen malumata göre 
Kuvarshane bakır mıntakasındaki in
§aat tamamiyle bitmi§ ve havai hat
lar §ebekesi ihmal olunmu§tÜr. 

Şimdi, Kuvarshanede bir günde 
8 ton safi bakır istihsal edilmektedir. 

Şurasını kaydedelim ki bir ton sal 
bakır piyasada 60 ingiliz lirasıdır. 

JaJftRl-& SJila~$SdDJ 

Almanya ile 

Yeni ticari 
ani şma 
İmzalandı 
Ankara, 9 (A.A.) - Türkiye cum

huriyeti hükümetiyle Almanya arasın
da ticari münasebetleri tanzim eden 
anlasm~crlinrle imzalanmıştır. 

Maliim olduğu üzere, 6 temmuz 1927 
de Berlinde başlamış olan müzakere
ler, birisi birikmiş alacakların ayrı bir 
hesaba nakli mevzuubahs olmakstzın 

gene kliring yolu ile eritilmesinin tes
ri ve teminine ve diğeri bundan sonra 
cereyan edecek mübadelelerde mevcud 
kliring anlaşması esaslan dahilinde 
muvazenenin muhafazasrna aid olmak 
üzere iki safhayı ihtiva ediyordu. Bun
lardan birincileri 31 temmuz 1927 tari
hinde bir sene müddetle cari protokol 
halinde bir karara bağlanmış ve derhal 
tatbik mevkiine konmuştur. 

Şimdi imzalanan anlaşma ise 19 ma
r Sonu .s rncı -ıavfada ) 

ismet lnönü Ankara garında kendilerini kaı·şılıyanlar arasında 

Başbakanınliz 1. lnönü 
dün şehrimize döndüler 

Ekonomi ve kültür bakanlarımızda 
Zonguldaktan ve lzmirden geldiler 

Başbakanımız İsmet İnönü dün saat 1 
18.10 da yanlarında Kültür Bakanı Saf
fet Arıkan olduğu halde İzmirden şehri
mize gelmiştir. 

İç İşler Bakanı ve Parti Genel Sek
reteri B. Şükrü Kaya ile Adliye Baka
nı B. Şükrü Saraçoğlu ve Ankara Vali
si B. Nevzad Tandoğan Başbakanımıza 
Gazi istasyonunda "hoş geldiniz., de
mişlerdir. 

İnönü. istasyonda Kamutay Başka
m B. Abdülhalık Renda, Milli Müdafaa 
Bakam Kazım Özalp, Maliye Bakanı 
B. Fuad Ağrah, Bayındırlık Bakanı B. 
Ali Çetinkaya, Ekonomi Bakanı B. Celal 

Bayar, Sağlık ve Sosyal Yardım Baka· 

nı doktor Refik Saydam, Gümrük ve İn

hisarlar Bakanı B. Rana Tarhan, Ziraat 

Bakanı B. Şakir Kesebir, bütün siyasi ve 
idari müsteşarlar, generaller, bakanlık
lar ileri gelenleri, Ankara Emniyet Di
rektörü, Merkez Kumandanı ve balk ta

rafından karşılanmışlardır. 

B. Celiıl Bayar şehrimizde 
Kömür havzasında tetkiklerde bulun

mak üzere Zonguldağa gitmiş olan E
konomi Bakanımız dün Ankaraya diin.. 

müş ve bakanlık ileri gelenleriyle bir
çok dostları tarafından karşılanmtştır. 

B. Celal Bayar Karabükte trenin durak 
zamanında demir ve çelik fabrikaları 

inşaatını da tetkik etmiştir. 

B. Menemencioğlu şehrimizde 
İstanbulda bulunan Dış İşler Bakan

lığı Siyasi Müsteşarı B. Numan Mene
mencioğlu dün Ankaraya gelmiştir. 

Akdeniz korsanlığı 
İtalya ve Almanya işin karışmazhk 
komitesine havalesini istiyorlar 

Akdeni?. konferansrna iştirak için Pa
risten hep beraber gelen ingiliz dış 
bakam B. Eden, Polonya dış bakam B. 

Bek ve Jransız dış bakanı B. Delbos 

İtalya Savyetlerin ikinci 
noıasına cevab vermiyecek 

o sey bugün toplanıyor 
Paris, 9 {Hususi) - Almanya ve İtalya, Akdeniz konferansma da· 

vet için fransız - İngiliz hükümetleri tarafından yapılan davete cevab. 
larını vermişlerdir. Bu iki hükümet, Akdenizdeki korsanlık vakalannın 
karışmazlık komitesi tarafından gözden geçirilmesi daha doğru ola.ca
ğını ileri sürerek, Akdeniz konferansı teşebbüsünü iyi karşılamış ol
makla beraber bu konferansa iştirak etmiyeceklerini bildirmektedirler. 

İtalya bu hususta Sovyetler bir
liğinin son iki notasını ileri sür
mekte, Almanya ise, vaktile Doyç
la-nd ve Laypzig zırhlılarına yapı
lan taarruzlar esnasında kendisi ta
rafından yapılan teşebbüslere dev
letlerin muvafık cevab vermedik
lerini hatırlatmaktadır. 

Konferans bugün toplanıyor 
Almanya ve İtalyanın aldıkları bu 

menfi tavra rağmen, Milletler Cemiye
(Sor.u 5 incide) 

izmir'in 
kurtuluşu 

Büyük gösterilerle 
kutlandı 

( ı' azısı 6 ind aaylada) 
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Dıişünüşler: 

Yurd ve turizm 
lstanbul festivali ve İzmir fuvarı 

memlekette ehemiyeti inkar edile
mez bir yol hareketi uyandırdı. Bu 
yüzden artan yolcu nakliyatını karşı
lamak için dnizyolları vapur, de:mir-
1olları tren yetiştiremez oldular. Bu gü
zel örnek kart11ında yurdda yeni yeni 
kınuldamalara şahid oluyoruz. Bur
sa belediyesi üç günlük bir Bursa fes
tivali tertib ebniş, ikinci umumi mü
fettişlik de gelecek sene için bir Trak
ya festivali hazırlamaya karar vermiş

tir. 
Medeniyet ve terakkinin en mü

him amil ve müşevvikleri arasında 

münakale bollufunun birinci planda 
bir mevkie sahih olduğu inkar edile
mez. Asırlarca müddet Asyanm ııeri
liğini müdafaa elmit olan unsurların 
bafında zihn.iyet sa.katlığı kadar mad
di yolsuzluğun da rolü büyiik olmut

tur. 
Bir muhiti kapalı ekonominin bü

tün iptidailiğine ve sefaletine mahkum 
eden münakale imkansızlığmm ne 
korkunç bir medeniyet dü'10am oldu
ğunu daha iyi kavramak için "Tunce
li" nde yep yeni bir hfüvyete biiriin
mek Üzere olan Dersim'i misal diye 
göz önüne getirebilirsiniz. 

Yurdun yükselme seyrini istatiatik 
rakamlarında takib ederken, onun i
çindir ki, gözlerimizin münakale hac-

mini ifade eden rakamlara hwıusi bir 
ebemiyetle çevriJme&İ yersiz olmıya
caktır. 

lstanbul zahire borsasında alıcı 
bulan Diyarbekir buğdayı kad~ iz. 
mir fuvarmda Akdeniz havası alan 
karalı da memleket için büyük bir ka
zanç sayılmak lazımdır. 

İş dairesi reisi dün 
İstanbuldan geldi 

On onbeş gündenberi İstanbulda 
tetkikler yapmakta olan iş daire
si reisi Enis Behiç Koryürek şehrimi
ze gelmiştir. Kendisi i1f kanununun tat• 
bikatı üzerine bölgeler te,kilatınm {aa_ 
Iiyetlerini tetkik etmek ve icabeden di
rektifleri vermek üzere İstanbula git· 
mişti. 

İş dairesi reisi vilayetlerdeki bölge. 
ler teşkilatını da yerinde görmek için 
bir ııeyahate çıkacaktır. 

Bu meyanda bu ay içersinde Kara.. 
deniz havalisinde Trabzon, Samsun ve 
Zonguldak bölgelerine seyahat edecek
tir. 

Beraet eden maliye 
memur lan 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Suiisti· 
mal iddiasiyle işten el çektirilen Beyoğ
lu maliye tahakkuk müdür muavini ve 
takdir komisyonu reisi Tevfik ve ar
kadaşları bugün üçüncü cezada beraet 
ettiler. 

Yugoslavyada bırakılan türn. 
emlakinin karşılığı 

Yugoslavya ile Türkiye arasında 

evvelce yapılmış olan bir anlaşma mu
cibince türk tebaasının bu memlekette 
bırakmx~ oldukları emlak yugoslav hü. 
kümetince satmalınmış ve bedeli bükü. 
metimize ödenmişti. 

Bu paraların alakahlara tevzii işi 

ile vazifeli olan komisyon alacaklılara 
para yerine erazi vermek imkanlarını 

araştırmaktadır. 

lstanbulda pazar yerlen 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Yaş seb.. 

2e ve meyva satılacak pazarların yerle.. 
ri hazırlanmaktadır. Tetkikler ayın 11 
fne kadar bitirilmiş qlacaktrr. 

................................................... , . . 
• • i H A V A i ........... ·-··-...-·---··-........ -... 
Güneş~e 55 derece 

Dün şehrimizde hava a~ık ve hafif rüz 
garlı geçmiştir. Isı gölgede 28, güneş. 
te ve açıkta 55 derece kaydedilmiştir. 
Dün yurdun Karadeniz sahillerinde ha
va bulutlu, diğer bütün mıntakalarda 
açık geçmiştir. Dün en çok yağış Ispar. 
tada olınuşı ve karametreye 11 kilogram 
su bırakmı~tır. 

En düşük sı Sivasta 8, En yüksek 
ısı da f st;ınbulda 26, İzmirde 29, Ada.. 
nada 31, Diyarbekirde 34 derece kayde~ 
dilmıştir. 

1 
Yurdun süratle cırtan İş ve i.tihı;.al 

hacminin tabii olarak doğurdu~u yer 
değiştirmeler yanında, sırf gezmek 
ınaksadiyle, sırf görmek maksadiyle 
seyahatleri de teşvik için her çareye 
baş vurmak, bu itibarla, bize vazife 
olmuştur. 

Her memlekette husui bir alaka i
le teşvik edilen iç turizmin genç Tür
kiye için bam başka bir ebemiyet ar
zettiğini belirtmeye lüzum var mıdır? 
Bu yüzden memlekette yalnız para 
değil, medeniyet ve ileri teknik de 
tedavül edecektir. Unutamayız ki, doğru.. 
dan doğruya görmekten alınan tesi
ria yerini hiç bir propaganda tuta-
maz. 

Şimdilik dı' turizm hayal!erine· ka. 
pılmadan yalnız bir iç seyahat hare
keti uyandırmaya çalıtalım. Memle
ket, kendi turistlerinin bütün ihtiya.y 
ve arzularmı karıılayacak tesislere ve 
imkanlara aahib olduğu gün, arzula
nnıızı dışarıya da te,mil edebiliriz. 
Şimdilik babrmnzdan çıkarmamalı
yız ki, bizi teferruatiyle bu kadar o
yalyan latanbuJ festivali hareketini 
en yakm komıulaJ"llDJz.a bile • hem 
a.adece • duyurmaya bile muvaffak o
lanuyoruz. İtiraf edelim, bu büyük, 
kanıık ve güç bir İttir. Yalnız hükü
melin değil, bütün bir milletin gayret 
ve himmetine ihtiyaç gösterir. 

Fakat keyfiyet böyledir diye, eH
mizi kolumuzu bağlayıp oturmalı mı
yız? Elbette ki hayır, iç turizmi teş. 

vik için alacağımız her tedbir, mem
lekete dışarıdan seyyahlar getirecek 
olan devrin temelinde yeni bir taf va
zifeaini görecektir. 

YO§Or Nabi 

Elektrik cereyanı ile 
ölüme sebebiyet 

verenler 
Mersin (Hususi) - Yazlık sinema

da parmaklığa elektirik cereyanı vere. 
rek bir şahsın ölümüne sebebiyet ver
mekle maznun olanların mahkemesine 
devam edildi. Dünkü cel:tede hukuku am. 
me şahidleri dinlendi. 

Neticede mevkuf sinema sahibi Ha~ 
1il Eser'in kefaletle tahliyesine ve otop
si raporunun tıbbıadliye gönderilmesi_ 
ne karar verildi. 

Pervasızlık ! 
Yeni cami, lstanbulun bir biblosu 

olduğu halde onun yanıbaşındaki 
meydanı senelerce köftecilerin, pi. 
decilerin, simitçilerin, eski püskü sa. 
tanlarrn toplantı yeri halinde bulun. 
durmuştuk. Dolandırıcılar, taşradan 
gelmiş zavallı/an dolandumak için 
orayı seçerlerdi. 

Bursada bir gün o camm Yeşil 

caminin bahçesine bir gün bir eşek 
bağlandığını görmüştüm. 

Bir başka gün Ulu caminin için
deki şadırvanın havuzunda karpuz 
soğutuyorlardı. 

Sanat eserlerine karşı gösterdiği
miz bu pervasızlığı şehirlerimizin 

- hatta ana caddelere gayet yakın o
lan • yan sokaklarında da görüyoruz. 
Evinizin yanıbaşına dağlar gibi ka
vun karpuz yığıyorlar. Bunların i
çinde çüryenler oluyor ve bu çürük 
kokular, sineklerin k.anadlarz üstün
de dört tarafa yayılıyor. 

Misal mi istiyorsunuz? Uzaklara 
kadar gitmeğe ve yan sokaklardaki 
sergicileri, çergidler.i ara~tırmağa 

hiç lüzum yok. Ulus idarehanesinin 
kapısından içeri girerken ba~ınızı 

~ğa çeviriniz/ burnunuzun dibinde 
fındık, leblebi, yahud mısır kavuran 
borulu bir mangalla güneşin altında 
yarı pişmiş kavunlardan bir yığın 
görürsünüz . • T. 1. 

Dirilere ölü kanı! 

Eski bir atalar sözünde ''imam e
vinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz!,, 
denilir. Ölü gözünden yaş çıkmamak
la beraber, ölü vücudundan çıkan 
kanla bir çok dirilerin hayab kurla· 
nlmış, ve bu tecriibe, son beş, alb ıene 

ULUS 

Maliyede 
yeni tayin 
ve terfiler 
MahalJi avukatlardan BB. Adem A

yancık hazne avukathğma, avukat Ka· 
zım Hukuk Müşavirliği avukatlığına, 

Ali Rıza Tavas hazne avukatlıfma, İs· 
tanbul Bayazıd tahsil memuru Ömer 
Lutfi terfian aynı yer taiısiı şefliğine, 
İzmir Alsancak şube şefi Abdülkadir 
İzmir yeni şube tahsil tefliğine, İzmir 
tahail ~ubesi şefi Şevket İzmir tahsil 
kontrol memurluğuna, açıktan Abdur
rahman Kayserideki kolordu muhase
be katipliğine, Gümü~hane muhasebe 
direktörü Tahsin Erzurum muhasebe 
direktörlüğüne, Balıkesir huıusi muha
ı~be doıya memuru Hayri Balıkesirde
ki kolordu muhasebe katipliğine tayin 
edilmişler, Urfa defterdarı Hayri, An
kara varidat kontrol memuru Sabri, 
muntazam borçlar genel direktörlüğün
den Vehbi, Mazkird malmüdürü Abdul
lah birer derece terfi ettirilmişlerdir. 

Radyo aboneleri 
artıyor 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Yeni tel
siz kanununun meriyete girmesinden 
sonra ağustos ayı içinde büttin memle
kette 20.599 radyo abonesi kaydedilmiş
tir. Halbuki kanunun tatbikinden önce 
posta idaresine kayıdh abone adedi 
6000 ni geçmiyordu. 

lzmirde çifte tedrisat 
İzmir (Hususi) - İlk okul mezun

larının çoğalmaaı ve orta okuJlarda yer 
bulunmaması yüzünden bu sene şe-bri. 
mizdeki orta okullarda çifte tedrisat 
usulü kabul edilmiştir. Kültür bakanı-

muzın tetkiklerinden sonra şehrimizde 

iki orta okul inşası kararlaşmış ve bu 

İ'f için tahsisat ayrılmııtır. 

lstanbul belediyesi bir boru 
fabrikası kuruyor 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Belediye 

sular idaresi her cins boruyu yapabile

cek bir boru fabrikası kuracaktır. tet

kikl~re başlanmıştır. Fabrikanın 938 yı. 

lı başında Karaağaçta kurulması muh~ 

temeldir. 

iç.inde Rusyacla çok iyi neticeler ver
miştir. Bu tecrü!Jelere, Amerikada da, 
bir iki sene önce başlaıımışbr, Birden 
bire ölen adamlardan, ölümlerinden 
alb, yedi saat sooraya kadar kan a
lınabiliyor. Çünkü kandaki kırmızı 
küreyveler ölümden sonra da canlı 
kain- ve bu kan takim edilerek bir 
kap içinde muhafa:ıa edilmek sure-

- tiyle üç, dört hafta sonra bir haıta
mn vücuduna nakledilebilir. Eyice 
tahlilden, muayeneden, içinde hastalık 
bulunmadığı hakkında kanaat hasıl 
olduktan sonra bu kan, takim edile
rek cam kaplara konulur ve bir friji
der içinde saklanır. Her tipte kan, her. 
keaiıı vücud\i;..e nakledilemez. Onuıı 
için dirilerden alınan kanın hangi 
tipte olduğunu anbyabilmek için hayli 
zaman geçmektedir. ölülerden dedi. 
iimiz gibi alınıp tiplerine göre laınif 
edilen kanlarda bu nıahzur yoktur; 
ihtiyaç görülür görülmez, hemen nak-

lolunabilir. 

Sonra karu alman ölü bir adamın 
vücudunda otopsi yapmak wretiyle 
her hangi bir hastalığa mübtela olup 
olmadığını da anlamak mümkün ol· 
duğu halde böyle bir muayene, diri
ler üzerinde mümkün değildir. Bu 
yeni uaul ile kan nakli masrafı da a· 
zalmaktadır. 

Sinclain Lewi•'in bir mektubu. ' 

Meıhur amerikan romancısı Sine· 
lain Lewia günün birinde Amerika· 
nın garb taraflarında Y•f8.1an bir a• 
vukattan !Öyle bir mektub aldı: 

"Aziz Lewis, bir kaç kitabınızı o· 
kudum ve sizden bir iki ricada bulun· 
mağa karar verdim. Lütfen bana hi
kayelerinizin bir listesini, el yazmızr. 
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Uz «Jı m D< lYI trlYI m lYI 
ırn~~uD ~~Dn~ny©ır? 

Tariş üzüm piyasasında 
çok iyi nizımlık yapıyor 

İzmir: Evlül 
- Bu sene üzümden 30 bin vurdum .. 
- Seninki bir §ey mi? Ben 50 bin vurdum. .. 
Evet, birkaç sene eveline gelinceye kadar, üzümden kar temin et

mek, ticaret yapmak akla gelmezdi. Bu öyle milli bir servetti ki bunun
la uğraşanların bir kısmı sadece vurgun vurmak için çalışırlardı. Ve vu· 
rurlardı da ... 

1stirdaddan aonra üzüm mah
sulü normalin Üstünde idi. Bu va
ziyet üç sene devam etti. Üç sene 
sonra reaksiyon başladı. Bazı 
muhtekirler, avantüryeler, üzüm 
oyunu oynuyorlar, spekülasyon 
yapıyorlar, vurgunlar vuruyorlar
dı. U züm işi tamamiyle başı bo
zuk bir halde idi. Müstahsil bo
ğuluyor, köylü zarar ediyor, milli 
malın haric piyasalarda kalitesi 
dü,ürülüyor, alıcısı azaltılıyordu. 

Köylü zararda, memleket zararda 
yalnız açıkgöz geçinen birkaç muhtekir 
kasalarını dolduruyorlardı. Hiç bir ti
carette 8 kuru, 30 kuruş kazanmaz. Fa
kat bu açıkgözler rençberden 8 e aldık
larını 30 a satıyorlardı. 

Hükümet, lakayd değildi. Üzümü bir 
mesele olarak ele aldı. Uzun tetkikler
den sonra 935 de bir üzüm kurumu ku
ruldu. İktısad vekaletinin yüksek işa
retiyle Ziraat ve İf bankaları bir Limi
ted şirket halinde kurumu vücuda ge
tirdiler. Kurumun teşekkülü anında re
kC'1te 82 bin tondu. Bu 86 senedir görül. 
rnemiş bir rekordu. Bu fazla arz karşı
sında muhtekirler gene müstahsili 
boğmak istiyeceklerdi. Fakat kurum 
yüksek nbımlık vazifesini gördü. 12 
günde 40 bin çuval üzüm alarak piyasa
yı kurtardı. Fiatlar normal halini mu
hafaza etti. Kurum ilk hayJrlı işini ilk 
kurulduğu sene yapmıştı. 

Üzüm kurumunun, sade bir kıir mü
essesesi olmadığını onu gezdiğim za
man gördüm. Onun gayesi milli servet
lerimizden olan üzümü iç ve dı1f piya
sada tayik olduğu fiata sattırmak, müs-

resminizi ve hayatınız hakkında ya
zılmıt bir yazmızı gönderiniz. Kaç ço• 
cuğunuz var ve isimleri nedir? 

Teşekkürlerle. 

J. J. Jones." 

Lewis, bu mektuba şu cevabı ver
di; 

"Aziz Jim, güzel mektubunzd;"" 
yalnız bir nokta var ki hoıuma giL 
medi. Fazla resmi yazılmı§tı. Biz, bi
ribirimizi hiç görmedik ve, galiba, gö
receğimiz de yok. Fakat ne zararı 
var? Demokrat bir memlekette yaşa
mıyor muyuz? Ben aize Jim diye hi
tab ettiın. Siz de bana pek ala, eaki 
bir dost imitsiniz gibi, Fatty diyebi
lirdiniz. 

Şimdi, Jim, yanımda hlç bir fotoğ
rafım yok. Fakat, şimdi, gidip çekti
receğim. Kendi hayatını hakkında bir 
yazı hazırlıyorum. Fakat bu hem 
uzun, hem de berbad bir şey oluyor; 
beni bir kaç hafta uğraştıracak. 

Fakat ben de avukatlarla alaka· 
lryım. Lütfen bana resminizi, evinizin 
ve yazihanenizin resmini, aldığmız 

davaların bir listesiru, bir ayda, vaıa
ti olarak, kazandığnıız apranın mik
darmı, 1914 senesindenberi, eğer o
kudunuzsa, okuduğunuz kitablann a· 
dmı gönderip bildiriniz. 

Sonra, söyleyiniz bir kaçakçıyı, 
yahud bir müellifi müdafaa ettiniz 
mi? Ettinizse ni~in ettiniz? Bundan 
baıka hayatınızda her hangi bir hi· 
kayemde işe yarayacak taraflar var
sa onları da yazmız. 

Karınızla nasıl geçiniyosunuz? 
Bütün bunları tafsi.latiyle bildirin. 
Bunlar İçin size şimdiden teşekkür e· 
derim. 

Sinclain Lewis 

tahsili boğd11rmamak, türk üzümiinü 
bütün dünyaya yaymaktır. Öğrenildiği. 
me göre bugün üzüm kurumunun Av
rupada yiizden fazla acentesi vardır. 

Kurumun kıymetli ve çalışkan reisi B. 
Hakkı Veralın geçenki Avrupa seyaha
ti bu faydalı neticenin alınmaaında çok 
müessir olmuştur. 

Kurum bugün müstahsilin hamisi 
vaziyetindedir. Kurumun firması (Ta.r· 
iş) dir. Bu kelime Ziraat bankası ite lş 
bankasının birletişini gösteriyor. Tari· 
şin üzümleri bugün bütün dünya piya
salarında tanınmış ve tutulmuş bulunu• 
yor. Tariş fabrikaları en modern tesi
satla, en temiz şartlar içinde işliyor, 

Bu fabrikadaki çalışma uğultusu insa
nın başını döndürüyor. Yüzlerce kadın 
erkek başlarına beyaz sargılar sarını~, 
beyaz takyeler giymişler •. Mütemadiyen 
üzüm ve incir işliyorlar. Müessesenin 
bir reviri var. Helalar bembeyaz fayans· 
la döşeli .. Buralara izole çizmelerle gi
riliyor. Amele hergün duş yapmağa ter· 
temiz yıkanmağa mecburdur. Ameleye 
azami para veriliyor, ucuz yemek, kah
ve veriliyor. İşçi çalışırken radyo, gra
mofon dinliyor. Ben fabrikayı gezerken 
onuncu yıl marşı çalıyor, ve yüzlerce 
amele de hem işliyor, hem de marşı mı· 
rddanıyordu. Amele bazen istediği p1a· 
kı müesseseye söyleyip çaldırabiliyor. 
Amele çalıtırken (Yanık Ömer) bile 

dinleyebiJiyor. 
Fabrikanın bir tarafında TUrkiycye 

ilk giren muazzam bir makine var: bu 
muazzam tesisat sayesinde 24 ıaat için
de 800 çuval üzüm hem yıkanryor, hem 
de boyanıyor .• 

Tarif, yaş ve kuru üzüm ve kavun 
için Londrada ve Varşovada birer şube 
açmış bulunuyor. Varşovanın i' bölge
sine Letonya, Lltvanya, Pwonya, Fin· 
landiya ve Baltık denizi sahilleri bu
lunuyor. Londra da büyük bir merkez 
halindedir. 

Üzüm kurumu Türkiyenin üzüm ve 
incir kutularım da temin ediyor. Ve 
bu kutu fiatlarını hayret edilecek de
recede ucuza. veriyor. Bundan başka il
züm ve incir ihracatında kullanılan çu
val ve kaneviçe de getirtiyor. Kurum 
bunları müstahsile ve ihracatçıya veri• 
yor. Mutavassıtlara vermiyor .. 

Üzüm mevsimi İzm.irin refah ve ser
vet mevsimidir. Bu yüzden lzmirde 20 
bin aile geçiniyor. Bu rakama üzüm iş
çiler, arabacılan, kutu çakıcdarı, ha
malları ve saire dahildir. 

Geçen sene ü z ü m yüzünden 
yurda tam 11 milyon türk lirası girdi. 
Aynı senede incirden 5 milyon türk li· 
rası girdi. Bu rakamlara iç pazardaki 
amele ve işçi, kazançları dahil değildir. 

Üzüm kurumu, birkaç sene içinde 
istihsal, kazancı birkaç misline çıkar
mak, üzümü en baş servet haline getir
mek azmindedir. Bu milll davanın ba
şında bulunan B. Celal Bayar, kuruma 
en Jayik ve en çalışkan elemanları geti· 
rereık dadsını şimdiden tahakkuk et• 
tirmiş bulunuyor. 

Sabahattin SÖNMEZ 

Bir gazino çöktü 
lstanbul, 9 (Telefonla) - Ycnika .. 

pıda (Bizim gazino) çökmü,, sekiz ço• 
cuk ağır yaralanmış ve denue elli kişi 
düşmüştür. Bunlardan altı kifi de yara .. 
lanmıştır. Yaralılar tedavi alUR6 alın .. 
mış, tahkikat başlamıştır. 

Berlin talebe müfettişi >..karada 
Berlin türk talebe müfetti9i B. Reşad 

Şemseddin dün sabahki trenle §Chrimi
ze gelmiştir. Bakanlıkla birkaç gün te
mas ettikten sonra tekrar vad fesi \-,a. 
~ına avdet edecektir. 

ti 



10-9-1937 

' 

DIŞ lCMAL 1 r __ _ 

Fransanın iztirabı 
~ arise varır varmaz, üç dört bin 
r-" kilometre yol kateden arabamı
zın üzerinde yapılacak bazı ufak tefek 
tamirler için maruf bir amerikan otomo
bil markasının adını taşıyan büyük ta
mirhaneye girdiğimiz zaman işçiler kav. 
ga halinde idiler. Bazen döğüşme hali
ni almak istidadını gösteren bu kavga. 
yı kırk beş dakika seyrettik. Yirmi yir
mi beş işçi bağırıyor. Fakat asıl müna
kaşa biri atölyenin şefi olduğu kendi 
ifadesinden anlaşılan bir adam ile hüvi. 
yetini o dakika anlıyamadığımız, fakat 
bal ve tavrından otorite sahibi olduğu 
görülen bir işçi arasında idi. Kırk beş 
dakika sonra atölye şefi yanmuza gele
bilecek kadar sakinleşti. Bir taraftan 
muarızına cevab veriyor, diğer taraftan 
da bizimle meşgul olmaya çalışıyordu. 
Ne istediğimizi öğrendikten sonra dedi 

ki: 
- Her şeyden evel arabanızı yürür-

ken muayene etmeliyim. Yanınıza otu

rayım da dışarı çıkalım. 
Atölyenin dışında daha iyi meram 

anlatabileceğimi düşünerek aevindiın. 
Dışarı çıkbk. Hem arabayı muayene e
diyor, hem de kendi kendine söyleniyor. 
Bir müddet mırıldandıktan sonra müna.. 
kaşa hakkında bana izahat venneğe baş
ladı: Kendisi atölyenin şefi, kavga etti. 
ği adam da müessesede iş federasyonu
teşkiliitınm mümessili imiş. Bir işçiy~ 
verilen iş etrafında kendisiyle mümessıl 
arasında ihtilaf çıkmış. 

- Anhyorsunuz ki dedi. iş itibariy
le ben onun amiriyim. Fakat organizas. 
yon itibariyle de ona tabiim. Bu nokta
dan onun geniş salahiyeti vardır. Mües

sesede işi tatil edebilir. 
- Ederse siz ne yaparsınız? 
- Derhal ben de bırakırım. 
Atölyeye döndük. Yapılacak olan İş· 

ler üzerinde görüşürken ben endi.şemi 
anlattım: Pariste uzun müddet kalmıya
cağ~mı, çıkan münakaşa yüzünden iş ta. 
til edilirse, tamirin yapılamıyacağını 

söyledim. Atölye şefi tekrar etti: 
- Mümessil işi tatil ederse, kimse 

çalışamaz. dedi. Sizin işten daha acil iş
ler vardır. Onl.ar da durur. Fakat öyle 
bir şey yapacağını sanmıyorum. Hem 
sizinki uzun bir iş de değil. Beş alb sa. 

atte biter. 
Ertesi gün almak üzere arabayı ora

da bıraktık. Herhangi ihtimale karşı ben 
bir gün geç gitmeğe karar vermiştim. i
ki gün sonı·a müesseseye gittiğim zaman 
beni bu defa idare müdürü karşıladı. 

- Ah Mösyö, dedi. iki gün evel öğ. 
leden sonr~ işçilerimiz vazifelerini terk
etti\er. ihtilaf henüz halledilmemiştir. 
Arabanız olduğu gibi duruyor, Müesse
semiz size karşı mahcuptur. Çalışmaya 
başlar başlamaz işinizi mümkün olan 
süratle yapacağız. 

idare müdürü bundan sonra hayli 

derd d<.:ktü: 
- iki üç ay evel burada bulunsaydı

nız vaziyetin daha karışık olduğunu gö
rürdünüz. Müessese He İşçiler arasında. 
ki ihtilaf aylarca sürdü. Şimdiki ihtilaf 
bize aid değildir. Hatta bu yüzden ihti
laf çıktığına bile hayret ettik. Yarın i. 
şe başhyacaklar. 

Ertesi gün müesseseye gittiğim za· 
man hakikaten iş başlamıştı. Fakat bi
zim araba olduğu gibi duruyor. Beni gö. 
rür görmez. atölye şefi hiddetli söylen

meğe basladı: 

- Bu müessese yürümiyor, dedi. 
İşleri yürütemiyoı-lar. Bir takım yedek 
parçalar istedim. Vermiyorlar ki sizin 
işi bitireyim. 

Yukarı çıkarak yedek parcaların te
min edilmesini jdare müdüründen rica 
ettik. Adamcağız benimle atölyeye indi. 
Bu defa atölye sefiyle idare müdürü ara· 
tunda bir kavga baş,adı. Atölye şefi: 

"Buranın şefi benim, bu saha içinde ben 
diktatörüm,, diyerek idare müdürünü 
atölyeden kovdu. 

Bu tamirhanedeki anarşinin teferru
atını fazla uzatmak istemiyorum. Şunu 
söylemek kafidir ki beş altı saatJik bir 
işi gördürmek için on bir gün uğraştık. 
Bu on bir g~n içinde işcilerin biribirine 
dfütükleri~i gördük. İşçibaşı ile organi. 
zasvon mümessili arasındaki münakaşa
ya şahid olduk. lşcilerle müessese ara. 
sında ihtil~f cıktı. Bu on bir gün ıçm

dc müessesede her çalışan bizi derd or
tajh savmava baslamıştı. Anladık ki 
ki.,.se va7.İ)•etinden memnun değil. Atöl. 
Ye "Cfİ, başta h1ılunan adanun iktidar
sızlı !-ınrlan ş!ki\yet etti: 

- Otomobil tamir iş!erine karşı u-
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Harb havası 

~ .J 
Şanghay sokaklarında yaralananlar naklolunurken 

Şanghay'da harb 
devam ediyor 

Çinliler mukavemet ettiklerini, 
japonlar ileri hareketin 

inkişaf ettiğini bildiriyorlar 
Londra, 9 (Hususi) - Şanghaydan bildiriliyor: çinliler de, japon

lar da Şanghaydaki askeri vaziyetin kendi lehlerine inkişaf ettiğini bil
dirmektedirler. Muhakkak olan bir şey varsa o da başlamış olan harbm 
şiddetle devam ettiği keyfiyetidir. , • a 7 • 0 7 
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DAKIKA LRLWVilLL Çinliler, japonlarm kara, hava 
ve deniz kuvvetlerinin sabahleyin 
yeniden başlamış olan şiddetli ta- Harb devam ediyor 
arruzlarına rağmen bugün öğle-
den sonraya kadar Çin mevzileri
ne hiç halel gelmemiş olduğunu 
bildirmektedirler. Paghan yakı
nrnda pusuya düşürülmüş olan bir 
japon taburunun sağ kalan bir ne
feri, 600 arkadaşının öldüğünü 
söylemiştir. 

Japonlara göre 
Japon donanması namrna söz söyle 

meğe salahiyetli bir zat da japon kıtalan
nın Yungtoepu bölgesinde çinlilerin 
mukabil taarruzlarına rağmen ilerledik
lerini söylemiştir. Bir çin mülteci tre
ninin bombardımanı dolayısiyle de aynı 
zat japon tayyarelerinin çin tarafından 
yapılan nakliyatı sistematik bir şekilde 
bombardıman etmekte olduklarını biJ
dirmiştir. Ancak çinlilerin istifade et
medikleri nakil vasıtaları bombardıman 
olunmıyacaktır. Vusungdaki japon ha.. 
reket üssü Yangsepudaki japon mevzile
rine bağlayan Şumung yolu üzerinde 
de şiddetli bir harb olmuştur. 

Tayyare faaliyeti 
Üç japon deniz tayyaresi Nantaoyu 

bombardıman etmiş, diğer üç tayyare 

zakta11 bir alakası bile yoktur, dedi. Zer
zevatçıJık yapıyorken sermayedarlar ba
şunıza getiı-diler. 

İdare müdürü işçilerden şikayet etti: 
- Görüyorsunuza! kendi ışımıze 

kendimiz hakim değiliz. Fransayı sever. 
seniz gördüklerinizi kendi memleketiniz
de anlatınız. 

Müesseseden ayrılırken işçiler ara. 
smda gene bir kavga çıktı. Bu yüzden 
vazifesini bırakan bir işçi, ceketi kolun
da kapıdan çıkarken yanımıza geldi: 

- Her şey iltimasla oluyor, dedi. 
Bazı müesseselerde şu organizasyona 
mensubsanrz ezilirsiniz. Bazı yerlerde 
başka organizasyona mensubsanız hak
sızhk görürsünüz. 

Bunun şikayeti idareden ziyade ken. 
di işçi arkadaşlarındandı. 

Görülüyor ki Fransa henüz işçi ile 
sermaye arasındaki münasebetleri tan
zim edememiştir. Biz vaziyeti uzaktan 
seyrederek Fransa namına çok nikbin 
idik. Bu kadar yakın manzaranın inti
baı da doğru bir fikir vermiyebilir. Doğ
ru vaziyet, belki de ikisi ortasıdır. Fran
sız demokrasisi yeni bir rejim doğuru. 
yor. Bu ı!lhrablar da doğum sancılan 
olsa gerektir. 

A. Ş. ESMER 

Şanghay, 9 ( A.A.) - Japonlar, 
bugün Y angtsepu cephesinde büyük 
taarruza başlamışlardır. Diğer cephe
lerde de şiddetli muharebeler olmak
tadır. iki tarafın da zayiatı fazladır. 
Bununla beraber daha kati neticeler 
alınmamıştır. 

ıorsu~os~ 
de Nankin hükümeti aleyhinde broşür-

ler atmıştır. 
Japon mahfillerinden bildirildiğine 

göre, ağustosta 61 japon tayyaresi dü
şürüldüğüne dair Çin kaynaklarından 
verilen haber hilafına olarak, ağustos 
içinde ancak 22 japon deniz tayyaresi 
düşmüş, buna mukabil 194 çin tayyare
si düşürülmüştür. 

Amoy gene bombardıman edildi 
Japon deniz tayyareleri Amoy'daki 

askeri binalarla levazıtn depolarını 
bombardıman ederek mühim hasarlara 
sebeb olmuslardır. Hongkong civarında
ki Prata ad

0

aları da japon donanması ta· 
rafından işgal edilmiştir. 

Tehlikeli mıntaka 
Japonlar Şan(!hay - Hankov - Nan

kin müsellesini, bombardıman edil ebi
lir tehlikeli mıntaka ilan etmişlerdir. 
Bununla beraber bu mmtakada seyahat 
etmek istiyecek yabancıların talebleri 
nazarı dikkate alınacaktır. 

Kızılordıı1ar Nunkin emrinde 
calışacaklarmış 

Japon kaynaklarından gelen haber
lere ~öre, meşhur kızıl şeflerden gene. 
ral Şutehin kumandasrnda kızıl ordula
rın mevcudlarından teşkil edilmiş se
kizinci Çin ordusu, Mareşal Cang Kay 
Şekin emri altında çalışmak üzere sada· 
kat yemini etmiştir. 

Japonya oe olimpiyadlar 
Japon ba~bakanı Konoye japon spor 

kurumları reislerini kabul ederek olim
piyadlar için Hizım gelen tahsisatın ken
dilerine verileceğini ve çalışmalarına 
devam etmelerini söylemiştir. 

Şanghay ve Hongkong' da kolera 
Royter Ajansının bildirdiğine göre, 

Şanghayda geçen hafta için 29 kulera 
vakası kaydedilmiş, hastalardan doku
zu ölmüstür. 

Hongkongda da, gecen hafta 203 
kolera vakası olmuş ve hastalardan 126 

sı ölmüştür. 

Hongkong bankalarına Çin tarafın
dan 350 milyon dolarlık gümüş tevdi e

dilmiştir • 

Sovyet karasularında 

Silah dolu bir 
Japon motoru 
Yakalandı 

Moskova, 9 (A.A.) - Kabarov3k,
dan bildirildiğine göre, 5 eylfılde sov. 
yet hudud devriye gemileri, Furuglcm 
adasiyle tumen nehri m:rnsabı ar:lsrn
da ve sahilden iki mil bir çeyr~k mesa. 
fede demirli duran müsellah oska maru 
aaındaki japon motörünü yakalamışlar
dır. Motörde mitralyözler, tüfekler, 
tabancalar ve harb techizatı bulunmuş. 
tur. 

Motörün tayfaları 13 Japon, 3 ko
reli ve bir rusca tercümandan mürek. 
kepti Yapılan ilk sorgularında motör 
kaptanı ve tercüman, koreli balıkçı ge
milerinin faaliyetini kotrol ve bunların 
sovyet karasularına girmelerine engel 
olmak için hükümet tarafından koreye 
sovyet kara sularına gönderildiğini söy. 
lemişlerdir. Kaptanın bu ifadesi haki
kate hiç uygun değildir. Çünkü motö. 
rün bulunduğu noktada ve hatta sovyet 
kıyılarına daha yakın yerlerde bir çok 
japon ve koreli balıkçı gemisi de yaka
lanmıştır. 

Sovyet makamları yakaladıkları ba 
lıkçı gemilerinden bir çoğunu alakoy. 
muşlardır. Tahkikata devam olunmak
tadır. Bunların kaptanları mahkemeye 
verilecektir. 

B. Delbos'un konuşmaları 
Paris, 9 (A.A.) - BB. Delbos ve 

Bek enternasyonal vaziyet hakkında 

umumi görüş teatisinde bulunmuşlar

dır. İki devlet adamı bilhassa hiç bir 

meseleye temas etmemişlerdir. 

B. Delbos, ispanyol diş bakanı B. 

Negrinle de konuşmuştur. B. Negrin 
fransız dış bakanına ispanyol hüküme
tinin Akdenizdeki korsanlık vakaları 

hakkındaki görüşünü bildirmiştir. B. 

Negrin Cenevre konseyinde de hüküme

tinin korsanlık meseleleri hakkındaki 

müracaatını müdafaa edecektir 

B Delbos .sovyet maslhatgüzarınr da 

kabul ederek kendisiyle uzun uzadıya 

konuşmuştur. 

I 

Akdenizdeki son torpilleme hadise.. 
leri, bu münasebetle verilen tiddetli no
talar, Çin boğuşma.lan, dünya kamoyma. 
daki heyecan ve her an yeni hidiseJer 
çıkması ihtimali bütün dünya basım gi-
bi İstanbul gazetelerinde de bir endife 
havası yaratmaktan geı·i kalmanuıtır. 

Tan'da Ahmed Emin Yalman, Çin
deki japon taarruzunu mevzuubahı ede.. 
rek bunu tedbirsizce bir hareket telik. 
ki ediyor: 

"Japonyanın gözü döndü. Bir vakit
ler en küçük ihtimali hesab ederek en 

ihtiyatla barket eden Japonya her ıeyİ 
unuttu. Bir kumarcı kafasiyle Çine abL 
dı. Ya şimali Çine hakim olacak, seksea 
milyon nüfuslu zengin bir kıtayı ele 
geçirecek veya ölecek ... 

İnsan uzaktan açık bir surette görü
yor ki, Japonyayı Çincle ölüı:rı bekliyor. 
Milli heyecanın fedakarlığım yeni taL 
mış bir Çin milleti, düşmanın bir Rusya. 
Amerika, İngiltere, Fransa Çini japoa 
büyüklüğü için bir mezar haline koy
mak için her şeyi yapacaklardır. Bun• 
acaba bugün kaç japon vatanperveri g~ 
rebiliyor? 

lstikba.rdeki macera fırsatları ve mu

vaffakıyetli bir tecavüz harbı üzerine 
oynanan kumar, Japonyayı nihayet me
zarın kenarına getirdiği gibi milletleri. 
nin refah ve saadetini aynı nevi kuma
ra feda eden diğer memleketleri de ay. 
Dl nevi akıbet mutlaka gelip bulacakbr. 

Sulha karşı olan delice suikasdin 
Akdenizde maskeli korsanlık derecesine 
kadar varması, barış cephesi üzerinde 
dağılmış olan ve yalnız kendi kendini 
düşünmek suretiyle yaşamayı mümküıı 
zanneden kuvvetler arasında mutlaka 
birlik doğuracak ve insanlık için yeni 
bir varlığın temeli kurulmasına yol aça
caktır.,, 

Nürenberg kongresinde 
Nürenberg, 9 (A.A.) - Nazi parti. 

si kongresinde bulunmak üzere yalnız 
trenle üç gün içinde Nürenberge yarım 
milyon kişi gelmiştir. General Franko
nun kardeşi albay Franko da dün akşam 
buraya gelmiştir. 

Büyük stadyomun temel taşı bu sa

bah konulmuş ve nasyonal sosyalist o

yunlarınm açılma töreni yapılmıştır. 

B .Hitler bu vesile ile kısa bir nutuk 
vermiştir. 

/zmir Fuarında 1 ürkige 1 icaret 
odalaı ı pavgonunda:Ankaraodası 

Ankara Ticaret ve sanayi odasının fuarda güzel bir köşesi 

Bu sene Ankara Ticaret ve Sanayi 
odası İzmir fuarında kur~lan türk tica. 

ret odaları paviyonuna zengin bir suret
te iştirak etmiş ve paviyonun en güezel 
yerinde grafikler. resimler ve mukaye. 
seli numuneler teşhir etmiştir. 

Ankara Yüksek Ziraat Eootitüsii
nün numune, resim, grafik ve tablola.. 
n bilhassa üzerlerinde durulup tetkik 
edilecek eserler olduğu gibi İsmet İn
önün Krz Entitüsünün çiçek ve elişleri 
sergiyi gezenler üzerinde çok iyi inti. 
balar bırakmıştır. 

Paviyonun tam ortasına gelen An. 
kara Kalesinin ve Atatürk abidesinin 
arkasından doğan Eti güneş kur. 

su ile süslenmiş olan Ankara sembolü 
dekorasyon bakımından teşhir edileıı 

eşyalara başka bir güzellik ve canhhk 
vermiştir . 

Ticaret odası sergi vesilesiyl~ tür!ı:: 
çe, ingilizce, fransızca ve aimanca dil-

lerinde bir bröşür neşretmiştir. Bu eser 
de Ankaranın tarihinden coğrafi ve ik.. 

tisadt ve turistik bakımdan görülüp tet;.. 
kik edilecek aktuel ve tirih.i eserlerin. 

den bahsedilmiştir. Oda bu bröşürü rnuh 
telif ecnebi memleketler ticaret odala. 

rına ve başlıca münasabatta bulunduğu 

mali ve iktisadi müesseselere göndrr
mi~tir . 
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Atatürkü dinlerken • • Vatan ve Hürriyet 
(Başı l incı s<1yılada) 

tb. 
- 8u olur JllU 7 

- Niçin olmasm 1 
Ve, Muıtafa Kemalin dediği cibi, 

pdi7orlar. 
Şam - Şemi•kin yolu üz.erinde 

iki aüvari alayı, birçok topçu batar-
7alan ve esterli piyade tabudan, büyük 
bir kuvvet halinde, yürüyorlar. Bu kuv
yetlerin kumandanı Bay Lutfidir. Mus
tafa Kemal ve Müfit, ellerinden alınmıı 
olan bölütclere iltifat etmiyerek, atlarını 
bu kuvvetlerin batının yanına sürüyor. 
lar ve: "biz de beraberiz efendim., di
yorlar. Henüz bu iki adamı tanımams§ o
lan kumandan onların yüzüne bakma
makla ve sadece selamlannı iade etmek
le iktifa ediyor. Başka konuşma yoktur. 

Kuvvetler, o günün aktamı Şemis
kinde çadırlı orduıahta. son neferine 
Jı.dar yerleıiyor. Y alnu: açıkta ve aç 
kalmıt iki adam var : Mustafa Kemal 
ye Müfit. Onlarla kimse meşrul değil. 
dir. Yalnız gece yansına doğru oolann 
emirber neferleri büyük bir alicenaplık
la bu iki arluadata kendi evlerini teklif 
ediyorlar. Bu ev, neferlere tahais olan
muı çadırdır. Neferler : "biz açıkta kala
hm, ziyanı yok, siz çadıra buyurunuz,, 
diyorlar. Biraz sonra da daha büyük bir 
ilüvvücenap ile bu iki arkadaşa, İçerleri
ne saman doldurulmuf iki çuval getiri
yorlar ve bunları yatak diye yere seri

yorlar. 
Ertesi gün süvari 30 uncu alayın bö-

lük kumandanlarından bir yÜzba,ı gece
yi aç geçirmit o 1an Mustafa Kemal ile 
Müfidi kendi çadırına davet ediyor, on.. 

lara bir çay ziyafeti veriyor. 
Bu yüzbaşı vaziyeti ve bunu icab et

tiren ve idame ettirmekte olan adamla. 
rın gizli noktai nazarlannı senelerden
beri devam eden tecrübesi sayesinde 
biliyordu. O, Mustafa Kemal ve Müfide 
JU tekljfte bulunuyor: 

- Arkadaşlar, ıörüyoraunuz ki size 
asla kumandanlık vazifesi vermiyecek.. 
lerdir. Bunun aebebleri vardır. Fakat 
bana hususi bir vazife verilmiştir. Eğer 
siz bu vazifemde bana kontrolör olmak 
iıteraeniz ben bunu temin ederim. Yal
nız şimdiden söylemeliyim ki bu kontrol 
neticesini kimseye bildirmiyeceğinize 
dair bana namusunuz üzerine teminat 
vermeniz lazımdır. 

Mustafa Kemal, Müfidin yüzüne bak
tı ve kendi kendine, ~öyle bir muhakeme 
yaptı: "Bu adamın yapacağı teY, 'belli 
ki netice itibariyle ıöylenmemek icab e
den hicaplı bir şeydir. Hiç bir şey yap
mamaktan iıe bu insana hicap veren me
selenin mahiyetini anlamak kendisi ve 
arkadaşı için bir kazançtır. O, bu tecrü. 
beyi yapabilmek için en nihayet bir ada
mı kusur.arından dolayı affetmiş olacak. 
br. Bir adamı kuaurlarından affetmek 
illin adamın kusuruna ele seçirmek içia 
yapdabilir bir fedakirllkbr. 

Maatafa Kea* ba miiliMza ile ona 
IÔZ .erdi: Müfit de kendiaine iltiUk etti. 

Havran lıöylerinJe ga•p 
Şamdan çıkan mürettep büyük kaY· 

wt. sanki bütün Havram eömüreaık ci
lııi, tertibat alnutbr. Hanan muhtelif 
mmtakalara ayn'.mıt, her auntakaya bir 
lmYYet tabıis o1unmuıtu; burllann Ya· 

zifeai o mıntakaclalô köyleri so:rmalm. 
ilk Havran köyünde Muatafa Kemal 

ft Müfit. bölük kwmmdanmm misafiri 
cılmutlarclır. Köy odasında, piliç kızart
.alan ye diier nefis yemekler ,.eniyor. 
Erteti aahah Muatafa Kenuıil, yiizlNap-

"e- ._._,,,., ,a 111 teklifte bUlunuyor: .....,7a 
_...,..... mifterek muraftaa laisr • •• 

di.-i hemen mi wırelim? Y Oba - -. 
.....- tediye etmek üzere • clefts mi 
t.taıı...z?,, 

O, defter tutmak u1&1lünü tercih etti 

~e öyle yapıldı. 

Havranlı köylüler, her gün ve her 
sece. bir takım insanlar ve bu insanla~ 
nn bincliii hayvanlar tarafından, JİYe.. 
cek itibariyle, mahv~diliyor, ba kili de
tilmi' P,i o İnsaDlardml on senelili ver. 
si isteniliyor, herkeı bdretine sWe bir 
ft7Jl bet mecidiye, lııir .eya iki lira ve
....k kmdini kartstyordu. Bölük lw. 
........ bu qte IOD derece mebaretli 
bir adamdı. Havranhlarm osmanb İmpa
ratorluiuna as.i olduklarını ve bu adam
ları mahiv ve kahrebnek lazan geldiği
ni bir hüküm olarak tatbik ediyordu. 
Mastafa Kemal ve Müfit bu hükmün 
yanlışlığını, yerinde ve gözleriyle, görü

yorlardı. 

iki ılyn düşünce: biri para toplamak 
ve bu parayı paylafmak düşüncesi, diğe-

ri bu para toplama mezalimine İ&yan et. 
mek düıüncesi... 

Kuneytara' da 
Mustafa Kemal ve Müfit, oı~ 

namı altında yapılan bu büyük haydut· 
luğun ne olduğunu anlamışlardır. Bunu 
yapanlar hakikaten haydut insanlardı. 

Bu hakikati anladığı dakika, Mustafa 
Kemal, Müfide ıu sözleri söyledi: 

- Habrlar mısın Müfit, Şamdan bu 
kuvvete iltihaka karar verdiğimiz daki. 
kada karşıma bir süvari mülıizimi çık

mııtı, • bana: "Beyim, size büyük hür
metim vardır. Bu sefere gitmemenizi 
tavsiye ederim,, demişti. Ben sormuş

tum: Niçin? Süvari mülazimi şu cevabı 
vermişti : "Hayatınız tehlikeye girebilir 
de, onun için,,. Ben bu adama tekrar: 
Niçin? dedim. O bana "Seni öldürürler. 
Bilemezsiniz ve düşünemezsiniz beyim; 
bugün bütün Suriye ordusuna şamil bir 
müşterek menfaat vardır; siz bu menfa
ate mani o'acak gibi görünüyorsunuz; 
banu kimse kabul etmez, hayatınız rnev
zuubahstir.,, cevabını Yermişti. 

lıte Mustafa Kemali bu seyahate 
sevkeden amil o adamın musırrane 

sözleri olmuştur. 

Kuneytara ordugahı 
Kuneytara, osmanh türkleri tara-

fından türk çerkezlerlnin oturup yer
leımelerine tahsis edilmiş bir köydür. 
O köy ve civannda bir ordugah kuru
lacaktı. Mustafa Kemalin n Müfidiıt 

nasıl adamlar olduğu anlaşılmıştı. 
Ordugahın kurulması kendilerind .. 
rica edildi; iki arkada, bu vazifeyi 
yapmağa gittiler. 

Kuneytara ordugahında heyecan 
Ordugah Kuneytaranın yanında 

kurulmuttu. Oranın çerkez türkleri o 
kadar misafirperver davrandılar ki 
her gece davetler yapıyorlar, misafir
lere çerkez tavuğu yediriyorlardı. 

Bir gÜn, kuvvetler kumandanına fÖy
le bir haber geldi: Etraftaki çerkezler 
ordugahı basacaklar .... Bu haber Mus
tafa Kemale kadar intikal etti. O, !U 
kararı vermişti: Vaziyeti gidip kendi 
göziyle görmek. Bunım Üzerine Müfi· 
de: cbenimle beraber geb dedi ve iki 
arkadaş, yanlarında birer emirber ne
feri olduğu halde, dört nala sürdükle
ri atlariyle garb istikametinde yol al
maia baıladılar. Bir aralık bir tepeye 
geldiler; atlardan indiler; Mustafa 
Kemal o tepenin üstünden karşıdaki 

vaziyeti tesbit etti, ve gece vakti türk 
ordugahına baskm yapacak o!an bir 
cemmi gafirin orada toplu olduğunu 
gördü. Tam bu esnada idi ki karşı ta
raf kuvvetleri Mmtafa Kemali gör
müşler ve beş on misli süvari kuvve
tiyle onun üstüne &aldırmak üzere ha
rekete geçnıiflerdi. Mustafa Kemal 
sükunetini bozmaksızın Müfide şunu 
.ö71edi: Atma bin ve beni takib et .. 
Mastafa Kemal, Müfit ye _.jrber n• 
ferler atlara bindiler; Mutafa Ke
malin delalet ettiii i.tikaınetlerde dört 
nala yol aldılar Bu ..,etle dupnanı 
tatrrtarak karargaha seldiler Musta
fa Kemal dUflll•n vaziyetini izah et
ti. Artık ordugahta onun sözü dinle
niyordu. Kmnandan Lutfi bu izaha 
göre tedbirler aldı ve çerkezlerin hü. 
cumu vaki olamadı. 

Kaneytara Şarkında bir köyde 
Bir gün Mu.tafa Kemal, arkadaıı 

Müfitle beraber Kuneytara tarlunda 
bir çerkez köyÜne gidiyOI'. Köylü bu 
selenleri ilk önce iyi görmüyor; iyi 
karfdamıyor, bunlan da aoyuculardan 
~or. Buna rağmen Mu.tafa Kemal 
" Müfidi alehuuJ merine kabul edi
,,..lar. Mastafa Kemal bir müddet lbu 
köylülerle koeutayor ve çok seçme_ 
.._ ODiar Mustafa Keamlden botla
nıyorlar, ona söz veriyorlar: cSiz, di
JOl'lar, De deraea.iz yaparız, fakat dev
let diye §İmdiye kadar kafamızı ezen 
b• idarenin emrettiğini yapmayız.> 

Namııskiırane bir anlCJ§ma 
Kuneytara civarındaki osmanh 

kuvvetleri oradaki köylerden birini 
imha ebnek için yukardan bir emir a
lıyorlar. Bu köyün üzerine sevk.edilen 
ktnVetin kumandanı Bay Lütfidir. 
Muataf a Kemal ve Müfit bu harekette 
sakitdirler. Tam köyün kartmna ge
lindiği %aman inanılmıyacak bir man
zara görülüyor: Bu tek köy o gelen 
bütün osmanlı kuvvetini mağlub ede
bilecek tertibat almıştır. O vakit kuv
vet kumandanı (Bay Lütfi) Mustafa 
Kemale müracaat ediyor, ene yapa
lnn ?> diyor. itiraf ebnek laznndır ki 
Mustafa Kemal bu köyü mahvebnek 
istemiyordu; çünkü o bu köy halkını 

inkılap ve ihtilal namına kazanımı bu
lunuyordu. 

Şimdi emir ve kumanda Mustafa 
Kemale intikal etnü.tti. Mustafa Ke
mal bir kııım kuvvetleri Müfidin em
rine vererek onu bir istikamette köye 
sevketti ve diğer bir k11nn kuvvetleri 
de çerkez kolağası Bay Mehmedin ku
mandasında olarak merkezden hücu
ma kaldırdı. Mustafa Kemal, Müfidi 
öyle bir cepheye &evketınitti ki Müfit 
buradan hücum edemezdi ve esasen 
hücum bnemesİ lazımdı; çünkü o kö
yün halkı daha evvel Mustafa Kemale 
bağlılık sözü vermiıti. Çerkez Bay 
Mehmed aldığı emir üzerine merkez
den hücum etti. Mustafa Kemal, da
ha ziyade bu Bay Mehmedi takib İ· 
çin, onun pe§İ sıra giderek köyün içi.. 

ne girdi. 
Burada Muatafa Kemalin gördü

ğü manzara fU idi: Köylüler Çel-kez 
Bay Mehmedi kuşatmışlar, taş ve to
paçla öldürmek üzere idiler. Bu aıra· 
da idi ki Mustafa Kemal köye girdi; 
Köylüler kendisini ııörünce etrafım 
aldılar ve: cSen ne dersen o olsan> 
diyerek Bay Mehmedi Mustafa, Ke
male bağışladılar ve affettiler. 

O köyde bir •eanı 
Muhtarın odasmda .... Maatafa Ke

mal, Müfit, Kumandan Lütfi ve köy 

ağaıı. 
Mustafa Kemal söylüyor: cBir he-

defe, bir emele yürüyeceğiz. Birbiri
mizi tanımıyan kuYVetleriz. Bu hedef
te, bu emelde beraber kalacakmıyız ? 
Hep birden c.Eveb diyorlar. Bu 
ceveb sözü bir mülıür Ye imzadaa da
ha yiiksek bir namus sözü olarak alm
mııtır. Bu gün dahi onlar Mustafa Ke
male vermif oldUklan sözü, n Musta
fa Kemal onlara yerdiği sözi tatmakta

dırlar. 

Ordugahta bir adilik 
Müfit, Mustafa Kemalin yanına ıe

liyor ve ıunları ıöyliyor: 
- Bütün bu seyahatte çok paraka

zanılmıf, benim hisseme oldukça albn 
isabet etmif. Dün alqam bu altınları 
bana getirdiler; vermek iıtediler. Ben 
tereddüt ettim. Bu tereddüdün sebebini 
$ORDlara: "Çünkü ltu, bizim alıpnadığı_ 
mız teYdir; arkadatım Mustafa Kemal 
bunu terviç ediyor mu?" diye sorduğum 
zaman bana: "Mustafa Kemale senin al
dıiuun birkaç misli verilecektir. dediler; 
ben de "Müsaade buyurunuz. bir kere 
kendiainden .arayım,, cevabıııı verdim. 

Müfidin bu sözlerini dinliyen Musta
fa K.emal, ar:kadqımn bil' hataya cliif
müı ol.masandan ürkerek: "Sakın, P.."ıra
ları alout olmayasın?" diyor ve Müfi
din derhal "Hayır,, diye cevalt venne.,j 
üzerine ona ıu sözleri söylüyor: 

- Müfit, sen bugünün adamı mı ol
mak istiyorsun yoksa yarınm adamı ... 1 

Müfit zaten teklif edilen parayı ka
bul etme:mf olmanın verdiği bir KUnnfa 
ve pek samimi bir ifade ile: 

- Elbette yarının adamı olmak iste_ 

rım. 

d. . . takdir 
diyor. Mustafa Kemal ken ısım 
edi.yor "elbette alamazNlli be• de allftl\
dtm ve alamam,, hükmünü yeriyOI'. 

Sahtekarların orduca teıhiri 
Bir gece Muıtafa Kemali• ordugih., 

taki çadırı aarıhyor. Kendisi ölümle teh
did ediliyor, he&ab ve kitab!ara mani 
olmak istediği için ... 

Mustafa Kemal bunlara şu sözleri 

ıöyliyor: 
- Arkadatlar, ben gerçi mektebler. 

de riyaziye oku,up öğrendİDI fakat bu 
aizin hesaWarraızdaa bir fCY ..&ama.. 
Tabii sizin heaablarımz en doinı olmak 
ica1t eder; fakat bun• ordu ınerkezilade 
kontrol ettirmekten çekiniyor nMNllDU7 

Buna "hayır" cevabi a)Joca: 

- O halde, diyor, meee'e yoktur; 
müsaade ederseniz yarm bir arkadaşınn. 
zı Şama göndeririz; orada en Y~~~ 
muhasib kim ise bu işi ona h81lettinnz. 
Benim riyaziyeciliğim ba hesah mesde
•İıle aJul erclİnlleğe ki.fi ceUliror. Ei•
diler ben ıwmNha bira 1 .-n. Beairnle 
ubclaş o~anl.m da ........ ıu obnlııl.n 
cerektir. Sizin ma ~ ......._ 
)ara benim aklım ermiyorsa Ye IMmu Şe
ma gönderip tetkik etmeii teklif edi. 
rorsam buaa bir ıer demeie ıı.Jdumz 
olmamalıdır. Yarın Müfidi Şama söade. 
receğim. 

Mustafa Kemal ku•vetce ve muhit. 
çe öyle tedbirler almıştı ki bu hesab sah
tekarları ona mukavemet edemiyecek
lerdi. 

Kuneytara-dan Şama: Müfit 
Müretteb kUY'Yetler hırsızlan çok 

dikkatli idiler. ODiar Mustafa Kemali 
imha etmeli dütünmüılerdi; fakat Mus. 
tafa Kemal bunu anlayıp tedbirli bu
lundu ve arkadaıı Müfidi Şama gön
der'Cii. 

Dürzü •ınırlarında Mustafa Kemal 
Arbk Muıtafa Kemal, akılda tutul

ması lizımgelen adam olmuıtur. Osman
L kuvvetleri Cebelidürüz'la kartı karıı
yadır. Oımanlı kuvvetlerinin memzi 
"Buırulharir,, dir. Osmanlı devrinde bu 
"Buırulharir", dürzülerin daima muvaf
fak olduktan bir merkezdir. Mustafa 
Kemal orada bir tüdı: kumandanmm me. 
zar taıında tu yazıyı okudu: 

''Hüsnü Bey Karrasede kurban 
gibi oldu şehit." 

Karrase, Mustafa Kemalin mensub 
o1duiu .kuvvetlerin bulunduğu Bunal
haririn yakınında bir yerdir. 

BaarUlbarir ıaerkezinde toplanmıt o
lan osmanlı kuvvetleri talim ve terbiye 
ile ınetsaldürler. Onan yukansında 
dürzüler sayet kuvyetJi süvari ve piya
de kıt.aatiyle, IMr gün, bu osmanlı kuv
vetine taarruz ediyorlar. Taarruz eden 
kunetler çok faiktir. Talimhanede bu
lunan osmanlı kuvvetlerinin kumanda
nı derhal Mustafa Kemale müracaat e
diyor: Ne yapehm? diyor. Mmtafa Ke. 
mal cnab •erİyor: "Talİln ve tatbikatı
ruza devam buyurunuz.,, 

Kumandan tela.Ja: fakat gönnüyor 
muıunuz, hücum ediyorlar demesi ü~e. 
rİDe Mustafa Kea.aı şu cevabı veriyor: 
"Evet rörüyonun, ancak 'ben onları bi
lirim; onlar namuslu adamlardır kendi
lerine aitah kaUanmıyanlara kartı silah 
atmulu'.,, 

Nitekim öyle oluyor. Osmanlı kuY. 
vetlerine hücum edenler mukabele sör
meyioce ,aşırıyorlar, konuşacak adam 
arıyorlar. 

Onlarla MustaEa Kemal konuıayor, 

kendilerini o gece misafir ediyor, ,effe
rile arkadaıı oluyor ve ertesi gün hepsi
ni yerlerine iade eyliyor. 

Bir .ahtekarlık 
Bu hidiseain ertesi güaü Şam jaa. 

clanm kmnanclam o!ıua bir miralay, mü-
retteb lmnetin ltulundui• yere gelmit
ti. Kumandan Bay Lutfi ile ıöriitüyor· 
du. Mustafa Kemal de bu içtimaa davet 
olunmU§tu. Şam jandarma kumandanı 

Dürzülerin piUkürtülmesinden dolayı 
Bay Lutfi'yi tebrih ediyordu. Çok na
nwılu bir adam olan kumandan: hayır, 
diyor, biz püskürbnedik; on!ar gittiler. 

Jandarma kumandam ısrar ediyordu: 
Hayır bu meseleyi Zabfahaneye arze. 
derken behemehal püskürtüldü diye yaz
malı Jıizımdır mütaleasında bulunuyor
du. Şam jandarma kumandanı Zabşaha
neye yazılacak telgrafın müsveddesini 
kaleme almasını Mutaafa Kema!den ri
ca etti. Mustafa Kemalin cevabı şu oL 

muıtu: 

- Ben böyle bir sahtekarlığa alet o
lamam. Esasen ortada galib mağlub da 
yoktur. Fakat hakika~ IÖylemek lazım. 
sa oal• kanıuldar. 

Şmı jandarma kumandam: Sen he
nüz cahil.in; ZatİfahADeyİ anlamamıJ&ın 
dedi. Mustafa Kemal bu sersem adama 
ıu ce"8bı verdi : Ben cahil olabilirim, 
fakat Zatişahane olan zabn cahil olına
ması ve siz.in ıibilerin mahiyetini anlıya

bilmesi lazımdır. 
Netice 

Bu yazının haŞ111daki ilk cümleye dö
nelim: Şam' da, Hamidiye çar§ısmda, üç 
türk zM»ti. Bu zabitler Mustafa Kema1, 
Müfit ve Lütfidir. Bu Lütfi Havran ha
rekitmı jdare elmİf olan k1UD&J1dan
dır. Çarııda yiirürlerken Mustafa Ke
mal dikkat ediyor: Bay Lütfinia aya
ğında çizme pantalonu var; fakat kun. 
dwaaı bir çizme deiil, alalade bir a
yakkabıdır. Bu, eier bir yanlıthk e
seri değilse, muhakkak bir sefalet 
m•nzaruadD'. Mmtafa Kemal bunun 
sebebini Bay Lütfiden şe>ruyor. O, 
ı• eeYabı veriyor : 

- Kemal. hakikat gördüiün ıibi
dir. Bundan bqka pentoıonıam yok. 

Oç arkadq çarııda yürüyerek bir 
kötede. içine ancak iki Üç adam sıia
bilecek_ J.iicre kabilinden bir dükka
n..uı önüne ı-eliyorlar. Burası tüccar 
Muatafanın ( 1) ticarethanesidir. Dük· 
kanın önünde duruyorlar. Ayaiında 
ayakkabı yerine nalın bulunan bir a
dam takır tukur yÜrüyerek kendileri-

(1) Çorum saylavı Dr. Bay Mustafa 
Cantekin 

ne doğru geliyor ve dükkanda otura
cak yer olmadığı için dükkanm om.ine 
bir kaç sandalye koyduruyor. Musta
fa Kemal meraklıdır: Dükkanm içini 
görmek istiyor, giriyor, raflarda bir 
takım hafif e§ya var. Ortada uzun bir 
masa duruyor. Bunun üstünde fel&e
feye, inkılaba, soıyalizme, tıbba aid 
fransızca kitablar var. Mwtafa Kemal 
bunları karıştırıyor ve ticarethane sa. 
hibine soruyor: 

- Siz tüccar mısınız, filozofmugu
nuz, doktormusunuz nesiniz? 

Tüccar Mustafa şu cevabı veriyor: 
Tüccarım, bu kitablar eskiden kalmı4 
şeylerdir. Unutmamak için ara &Jl'a 
okurum. 

Aradan günler geçiyor. Bir gece 
Mustafa Kemal, Müfit, Doktor Mah
mud (2) ve Lütfi, tüccar Ptfustafanın 
evine gidiyorlar. Şamın çıkmaz karan
lık bir sokağında bir e'Yin kapı&rnı ça
lıyorlar. Tüccar Mustafa, elinde bir 
lamba ile kapıyı açıyor, cBuyurunuu 
diyor. 

Şunda dünya karanlıkttr; bu ev 
de karanlıktır. O g-eee, yalnız, doktor 
Yeya tüccar Mustafanm elindeki lim
ba ııık •ermektedir. 

Toplanh doktor ve tüccar Muata
fanm eYİnin bir odasında ol11yOI'. 

- ihtilal yapmalı, inkilib rapma
lı. 

Bunu söyliyen doktor Yeya tüccat' 

Mustafadır; devam ediyor : 

- Ben bbbiyenin aon sınıfında iken 

bu emeli takib ettiiim için eYVela meh

t..fıanecle yattmt, aonra .ürülcl.ijm. 
Çok kıymetli arka.daılarımız vardır, 

inkilabı yapmalıyız. 

Müfit ayağa kalkarak bağnyor : 

Behemehal yapmalıyız. 

Bu kadAr ciddiyet ve katiyet kar

tumda Bay Lütfi: Ben, eliyor, çoluk 

çocuk sahibiyim. Nam...Ju bir adam 

olduğum için size tabi olta"11m, fakat 

benden bir fey beklemeyiniz. 

O dakikaya kadar arkadaılarını 

aaclece dinleyen Muatafa Kemal ı O 

halde, eliyor, tiz buradan derhal gidi

niz; bizİln bamdan sonra kon&l§&C8ğl• 

nnz ıe)'leri sizin dinlaneniz eaiz de

ğildir. 

O gittikten sonra orada kalanlar 

inkilüta.n, inkilab yolunda ölmekten 

bahsettiler. Muetafa Kemal: Meaele 

ölmekte deiil, ölmeden idealimizi ya

ratmak, yapmak ve yerleştirmektedir. 

Bundan sonra doktOI' Mustafa, bü
tün hararetiyle Mustafa Kemale bağ
landı. 

O gece orada iııkilab yolunda ça

hımak Üzere bir cemiyet kurulmuı ve 

bana VafGft iNi Hürriyet adı ver:ilmit
ti. 

Suriye - Makedonya 
Mustafa Kemal Suriyede mümkün 

olanı yaptıktan sonra Makedonyaya 
geçiyor ve Şamdaki eserini Makedon
yada da kuruyor. 

Evre~I ve tarihi işin, 1908 inki
labının eaasınr Şamda, doktor Musta
fanın evinde aramak lazımgelir. 

(2) Mustafa Kemalin müfrit inkı. 
Jabçı arkadaşlarından biri. 

Ankara muhteliti 
l zmire gitti 
Fuar kupası için İstanbul 

ve İzmirde maçlar 
yapılacak 

Ankara bölgesi tarafından teşkil e. 
dilen futbol muhtelit takımı fuar kupası 
için İatanbul ve İzmir muhtelitleri ile 
karşılaJ?llak için dti:'ı akşam lz:uire ha
reket etmiştir. Kafile Gençlerbirliği re
isi B. Yusuf K.araman'ın başkanlığında 
15 sporcudan mürekkeptir. 

Takım yarın İstanbul ve pazar gü • 
nü de İzmir takınılariyle karşıl~acak
trr. Giden sporcular ~un !ardır: 

Hasan, Selim, Ali, Niyazi, Keşfi, 

Kadri, Asım, (Gençlerbirligı) ; Natık, 

Ali Rıza, Yaşar, Fahri, Salih, Musa, }fa_ 
san (Ankaragücü) ; Şevket (Dem r. 
spor). 

Uzun bir yolculuktan sonra u s t frs. 
te iki çetin maç yapacak olan h:tbolcu . 
Jarımıza muvaffakiyetler dileriz. 
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Akdeniz konferansı bugün toplanıyor! 
(Başı 1. incı sayfada) 

ti Genel Sekr.eterliği Akdeniz konferan
eının cuma .günü saat 16 bnçukta Nyon 
"tChti be1ediye dairesinde toplanaca~nı 
bildirmiştir. Hazırlıklar, Milletler Ce· 
ıniyeti memurlarının idaresi altında ha

İtalyan ve alman notaları 

ta.retle devam .etmektedir. 

... fakat siyasi alaka 
uyandırmıyacak 

Fransız ve ingiliz mahfillerindeki 
bnaate göre Almanya ve İtalyanın ver
dikleri cevablardan sonra konferans ar
tık siyasi bir mahiyet uyandırmayacak
trr. Açılış celsesi şek~en vuku bulacak 
hii bir beyanat yapılmıyacak, imkan bu
lunur bulunmaz hukukçulardan ve de
ııiz mütehassıslarından bir komisyon ku. 
rulacak ve bu komisyon gizli celseler 

,Yıapacaktır. 

l'ranıız ve ingiliz kabinelerinin 
toplantılmt 

Dün ingiliz kabinesi bizzat B. N ev il 
Çemberlayn'in başkanlığında ve bir çok 
.hakanların .iftirakiyle t.oplaIUp vaziyeti 
gözden gesirmiş, toplantıdm sonra ba.ş
\>akan, 18 ilk teşrinde dömnek üzere 
lskoçyaya hareket etmiştiT. 

Lon.drada İtalya ve Almanya Akde
ııiz :konferansında bulunmıyacaldarına 
~öre, toplantmm Cenevt'ede yapılacağı 
tahmin olunmakQdrr. 

Bugün fransız kabinesi de etımhur 

Roma, 9 (A.A.) - Sa 1ahiyet1 i 
İtalyan mahfilleri, İtalyan hükümetinin 
Sovyetler Birliğinin ikinci notasını ce
vabsız bırakacağım bildirmektedirler. 

Dış Bakanı Kont Ciano bugün saat 
11 de, Akdeniz konferansına ltalyamn 
i_ştiraki için yapılan davete hüküı:oein 
cevabını bildirmek üzere İngiliz ve fran
sız maslahatgüzarlarını dış bakanlığın
da kabul etmiştir. 

Salahiyetli bir kaynak, İtalyan nota
sım şu şekilde halasa etmiştir. 

Notanın hulasası 
İtalya, bu davete müsbet cevab ver

meğe haz:ırlamyordu, fakat Sovyet nota
sı vaziyete yeni vahim bir unsur getir
miştir. Bu unsur, müsbet kararnu bu 
hadisenin memnuniyete değer bir suret
te halli zamanına kadar tehir etmek 
mecburiyetinde kalmış olan faşist hükü
metin ruhi haletini değiştirmiştir. Maa
mafih İt:.alya, alakadar devletler arasın-
da görüşmeler teatisi için bir çare ara
maktadır. 

İtalya. meselenin azası arasında bir -
çok devletlerle bilhassa Lebistan ve 
Portekiz'in de bulunmakta olmasına ve 
teknik salahiyetine ve tecrübesine bina. 

re.isi B. Löbrön'ün başkanlığında top-
1 en Londra kanşma.ılık komitesi tarafın-

lanmış ve B. Delbos enternasyona va-
ziyetle Akdeniz vaziyeti etrafında izah- dan faydalı bir surette görüşülebileceği 

mütaleasındadır. Nihayet İtalya, daha 
lar vermiştir. 

şimdiden komitedeki faaliyetine devama 
Sovyet notası etraf-urda hazır olduğu ve alman hükümeti ile an-

Sovyetlerin ltalyaya verdikleri iki no- laşarak bu 'komitedeki delegesine gere~ 
~ Paris ga.ıetelecinin uzun tefsirleri. ken talimatı vermeğe mütemayil bulun-
1\e yol açmıştır. Sağ cenah gazetı:le~ ~- duğunu bildirir. 
nu vesile ittihaz edip sovyetler hırlı_ . • . 
ğine çatarken, sol cenah gazeteleri de, ltalya karış~azlı~ k~'?!tuınJen de 
1tatya ve Almanyanın Akdeniz konfe- çekılmeyı du§ımecek 
.ra.nı;;ına gfrmemek için bahane aradıkla- Roma, 9 (A.A.) - İkinci sovyet 
rı bu sıralarda, sovyet notalarını mev- notasının İtalya tarafından alınmamış 
simsiz bulmaktadırlar. gibi telfiltki olunacağını bildiren italyan 

İngiliz gazeteleri de sovyet notala- mahfilleri Roma hükümetinin, sovyet-
rım tenkid etmekte ve Akdenizdeki 1erin bu manevralarına devamı takdirin-
fransız ve ingiliz harl:1 gem.ileri sayısı- de karışmazlık komitesi toplanmaları. 
ııın art1rılacağmı yazmaktadırlar. na İtalyanın iştirak edip etmiyeceği me-

Am 'k ·ı · J J~kk tl• selesini de gözden geçiriceğini ileri sür 
erı an gemı erıne ae at a ı k d. 

l al • _ .ı·ıa· me te ır. om arı tavsıye ecıı ı 

Vaşingtondan bildiriliyor: Amerikan 
hükütneti Akdenizdeki vaziyet dolayı
siyle buralarda seyahat edecek ticaret 
geınilerine uyanık davranma1anm bil
d.irıniitir. Bununla beraber bu keyfiye
tin hükümetin politikasında her hangi 
.bir değişiklik olduğu manasına gelmi
Yeceği de dış bakanlr~ı mahfillerinde 
tebarüz ettirilmektedir. 

B. Eden Pariste 
İngiliz Dış İşler B akam B. Eden 

'bugün saat 17.45 de tayyare ile Parise 
gelmiştir. B. Delbosun misafiri olan B. 
Eden, mumaileyhle ~imdiki vaziyet hak
kında görüş teatis.inde bulunmuştur 
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Cenevre konseyi 
bugün toplanıyor 

Faris, 9 (Radyo) - Milletler Ce
ıniyeti konseyi yarın saa t 17 de topla-

nacaktır. . 
Ruznamede kayıdlı mese1e1er ara. 

aında Akdenizdeki korsanlık va.kalan 
hakkında Valansiya hükümetinin eveke 
Yapmış olduğu müracaatla, çin hüküme.. 
tinin japon taarruzu hakkında vermiş ol
duğu nota vardır. 

Almanya ve İtalyanın Akdeniz kon. 
feransma karşı takındıkları tavır do
layısiyle bu konferansın Nyon'da top
lanmaması ve .bu i§in de Cenevrede gö. 
Tiişülmesi ihtimali vardır. ............. 
C 
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ANKARA Öğle neşriyatı - 12.30 -
12.SO Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 -

13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve hadci ha
berler. 

Akşam n~riyatı - 1&.30 - il.9.00 
Muhtefü plak neşriyatı. 19.00 - 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Ser
'iet Adnan ve arkada§ları). 19.30 - 19.45 

Saat ayarı ve arab_ça neşriyat. 19.45 -
20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Ferid Tan ve arkada_şları) . 20.15 - 20.45 

Solo Saksofon : Nihad Esiııgin (Piya
nist Marsel B i) Z0.45 - 21.00 Plakla 
dans musikisi. 21.00 - 21.15 Ajans ha
bederi. 21.15 - 21.55 Stüdyo salon or
kestrası 21.55 - 22.00 Yarınki program 
ve İSTİKLAL marş ı . 

AJmanga ile 
tıcaret anlaşması 

imzalandı 
(Başı ı. inci sayfada) 

yıs 1936 tarihli ticaret anlaşması ve 
merbutatı yerine kaim olacak olan me-

tindir. 
15 şubat 1915 tarihli kliring an

laşmasJ ve merbuata.tı ve 1930 tarihli 
türk - alman ticaret ve seyrisefain mua
hedenamesi yeni anlaşmanın icab ettir
diği bazı tadilatla aynen muhafaza edil
mektedir. 

Yeni anlaşmanın belli başlı esasları 
şunlardır: 

1 - İki taraf anlasma devresinde, 
' kliring anlaşmasında gösterilen a. he-

sabları arasında kati tevazün tesisi lü
zumunu kabul ediyor. 

Z - Bu bakımdan geçen üç yıl için
de daima Türkiye ihracatı alman ihra
catını aşmış olduğundan elele verile
rek, yukarıda zikredilen protokol esas
ları dahilinde vaki olabilecelt alınan ih
racatı haris olmak üzere anlaşına dev
resinde normal olarak Abnanyanın Tür
kiyeye yapacağı ihracat hesablanmış ve 
40 milyon türk lirası plafonuna varıl

mıştır. 

3 - Bu plafon esas alınarak geçen 
mevsim senesinin mütenazır aylarında
ki Türkiye ihracatı nevi ve kıymet iti
bariyle tC6bit ve herhangi mal lehine 
veya aleyhine muamele farkı vücuda 
getirilmeksizin aynı matematik esasın 
tatbiki &uretiyle bunlardan en mühim 
kısmı i~in kontenjanlar tesbit ve diğer 
kısmının A1manyaya serbestçe girebiı
mesi ve şu kadar ki bunların muayyen 
devre hitammdaki yekun kıymetlerinin 
aşağıdaki fıkrada mezkiir revi.ı:yond:ıı 
nazara alıfl«(:ağı kaydı konmuştur. 

4 - Filen vaki olacak karşılıhlı ih
racat variyet ve hesablarına göre iki 
memleket itilaf ederek bu planda aynı 
prensip dahilinde değişiklik fapa.bile
ceklerdir. 

5 - Almanyamn umumi konjontü
rii dolayısiyle bazı malları i'hraç etme. 
mektc oldu ğu malilmdur. Plana müt.e
nazır devred e Türk~yeye satmış oldu-

Bedin. 9 (A.A.) - Fransa ve İngil. 
tere maslahatgüzarları bugün dış i~er 
bakanlığına giderek Akdeniz vaziyeti
ni gözden geçirmek üzere toplanacak 
bir konferansa fransız ve ingiliz hükü
metlerinin vuku bulunan davetine Al~ 
manyanın cevabını almışlardır. 

D. N . B. aj.ansımn bildirdiğine gö
re, do:;tça bir lis anla yazılmış olan bu 
cevabda alman hükümeti ispanya harbı 
üzerine Akdenizde hasrl olan em.niyet
sizli t'e niharet verebilecek her türlü 
teıpebbüsü memnuniyetle karşıladığını 
tebarüz ettirmektedir. 

Alman hükümeti, bu mesele etrafın
da alakadar devletlerce alınacak müşte
rek tedbirleri hararetle karşılamakla be. 
raber bir kaç ay önce Almanyanın mü
masil teşebbüsü karşısında fransız in
giliz hükümetlerinin almış oldukları 
vaziyeti hatırlamakta ve bu vaziyetin 
biç de Almanyayı müşterek tedbirler 
hakkında itim.ad beslemeye teşvik ede
cek mahiyette olmadığını kaydeyle
ınektedir. 

Doyçland ve Laypzig meseleleri 
Doyçland zırhlısına karşı yapılan 

tccavüz:den sonra ileride vuku bulacak 
her hangi bir hadise hususunda kati te· 
ahhüdlere giri~miş olmalarına rağmen 
fransız ve ingiliz hükümetleri Laypzig 
kruvazörüne atılan torpil hadisesinde 
Almanyaya karşı asla tesanüd göster
memişludir. 

Souyet notaları 
Bundan başka Almanya Akdenizde 

vuku bulan bazı hadi~ler ii%erine sov
yet bükümetinin f talyaya esası olınıyan 
bir takım ithamlar tevcih etmeyi mu
vafık görmüş olması keyfiyetini de he
saba katmak mecburiyetindedir. 

Alman hükümeti, sovyet notası Ü

zerine ortaya çıkan mesele mucibi mem· 
nuniyet bir tarzda halledilmedi~e top
lanması düşünülen konferansa iştirak 
edemiyeceği11e dair olan İtalyan görü
~ünc iltihak eder. 

"Mesele, kan§mazlık komitesine 
tevdi edilmelidir •• , 

Ortaya çıkan bütün bu gü~lüklere 
rağmen alman 'hükümeti vaziyeti yatı~· 
tırarak teiebbüsünü gecikitrmek istemi
yor. binaenaleyh, italyan hükümeti ile 
mutabık olarak hususi bir konferans 
aktedilecek yerde, keyfiyeti Londra ka. 
n~mazlık komitesine tevdii teklif eder 
ve bu komi tenin faaliyet sahası bahis 
mevzuu meselelerle sıkı sıkıya alakalı
dır. V-e teşkilatı da herkes iyi niyet 
gösterirse bütün meselelerin süratle hal 
ve tesviye edilmesine müsaittir. 

Londra karışı:nazhk komitesinde key
fiyetin müzakeresinde diğer bir fayda 
daha melhuzurdur ki o da, portekiz ve 
polonya gibi diğer alakadar trı.amleket. 
lerin de müzakerelere iştirak etmeleri
ne imkan vermek olacaktır. 

ğu her hangi malı bet" hangi memlekete 
ihraca devam ediyorsa Türkiyeye de 

ihracı teahhüd ediyor. 
6 - Bundan başka menşe şehhdet

namesi mecburiyeti tesis edilmekte ve 
iki taraf, bıısusi muvafakatla almmış 
mallar transformasyon dolayYsiyle mil
lileştirilmiş mallar hadç olmak İizere 
biribirinden mübayaa ettik1eri malla_ 
rı milli hududları dahilinde istihlaki ve 
tekrar başka bir roeınlekete ihraç etme

meyi teahhüd ediyor. 
7 - Müddet ıs eylfıl 1937 den itiba-

ren 31 31 ağustos 38 e kadardır. Ma
yıs içinde ve bu ay sonuna kadar iki ta
raf tan bfoi denonse etmek istediğini bll
dirmeediği takdirde müddet hitamında 
kendiliğinden bir yıl olarak uzayacak

tır. 

8 - Anlaşma her tüccarın odalara 
ve türkofis subelerine müracaatla öğre
nebileceği diğer kısımlan da ihtiva e_ 

diyor. 
Ameli bakımdan da gayet açık, te-

ferruatlı ve plfinh bir makanizmava ma_ 
1ik olduğundan her tüccarımızın dikkat
li okuması Jazıın bir haldedir. Yeni an. 
]aşmanın iki memleket arasında mevcud 
ticaci münasebatl radikal şekilde takvi.. 
ye edeceği muhakkaktır. 

İhzar edilmekte olan anlaşma me_ 
tinlerinin Türkofis şubelerine ve baş
lıca ticaret ve sanayi odalarına tebliğ 
edilmek ü.zere olduğu haber veriJmir 

tir 

5 

İspanyol asileri 
Gijon yakınında bir fransız 

ticaret tayyaresini düşürdüler 
Londra, 9 (Hususi) - Paristen bildiriliyor: Fransa ile hükümetç.i 

İspanya arasrnda hava seferleri yapmak üzere kurulmuş olan Air - Py
renees şirketinin bir tayyaresi Gijon yakııılannda bir asi tayyare filo
sunun hücumuna uğramış ve düşürülmüştür. T ayya.renin pilotu olan B. 
Gidez ölmüştür. 

Halk cephesi gazeteleri bu ha
diseyi derin bir infialle karşıla
mı§lardır. Buna mukabil sağ ce
nah gazeteleri, bir yedek subay o
lan jpİlot Gidez'in halk cephesiyle 
sıkı rabıtalan bulunduğunu ve 
Valansiya hükümetinin emrinde 
çalışarak şimdiye kadar birçok 
Franko tayyaresi düşürdüğünü 
yazmaktadırlar. 

Aragon cephesinde bir hükümetçi 
mrıvaff akiyeti 

Valansiyadan bildiriliyor: Hükü
metçi kıtalar Aragon cephesinde Puebla 
bölgesinin bir kaç noktasında mukave
met gösteren asi kıta.larmı püskürtmüş
lerdir. Bu suretle bu bölge tamamen hü 
kümet kıtalarmın e1ine geçmiştir. 

Akd en ize giren İngiliz oe 
f ransız torpitoları 

Beşinci fraıısız torpito filosu Ak
denizde ticaret münakalatını himaye et. 
mek üzere harekıet emrini almıştır. Di
ğer taraftan bei ingiliz destroyeri de 
Cebelüttarıkdan şark istikametine ha· 
reket etmiştir. 

İzmir kurtuluş günü 
canlı gösterilerlf 

kutlandı 
lmıi.r, 9 (Hususi muhabirimizden) 

- Bugün bütün İzmir, kurtuluşunun 

15 inci yıldönümünü büyük bir heyecan
la kutlamıştır. Daha sabahtan itibaren 
izmirliler sokaklara dökülmüşler ve ~r
şı içi, Kemeraltı, Koroonboyunda yürü.. 
mek hemen hemen imkansız bir hal al
mıştır. Zaten İzmir, fuar dolayısiyle fev
kalade kalabalıktı. Bu kala.balık içinde 
kurtuluş gününün kutlanması çok heye
canlı olmuştur. Ordu tıpkı 15 sene evel 
olduğu gibi fakat bu sefCT sembolik bir 
tarzda İzmire girmiş ve coşkun gösteri
lerle karşılanmıştır. 

Sabahleyin, resmi dairelerle, parti 
ve hususi ınüe5.SeSC1erin mümessillerin. 
den mürekkeb bir heyet '§ehidliğe gitmiş 
ve orada İzmirin işgali günü şehid edi. 
len aziz ölülerimizin hatıraları şükranla 

anılmıştır. 

Saat 10,15 de Kadifekaleden attlan 
bir topla, altı müfreze komutanları tara
fından hükümet konağına ve kıilaya 
şanlı bayragnnız çekilmiştir. Bundan 
sonra geçid resmi yapılmış ve Atatürk
ün Karşıyakadaki annesin;n mezarına 

gidilerek çelenk konmuştur. 
Öğleden sonra büyük bir zafer ala. 

yı tertib edilmiş ve muazzam bir kala
balık, Atatürk heykeline kadar giderek 
buraya çelenkler koymuştur. 

Üniversite hakkında 
yanlış haberler 

lstanbul, 9 (Telefonla) - Üniversi
tedeki p rofesörlerin birer birer çekil
dikleri hakkındaki şayialar yalandır. 
Üniversitede halen 51 türk, 45 yabancı 

profesör vardır. Bunlardan iiçü ı:ıaşka ı 
vazife kabul etmişlerdfr. Pr-0f. Dessauer 
mukavelesini yenilememiştir. Boşalan bu 
profesörlüklere bir_çok talihler vardır. 
Doçentlere gelince, bunların kadroda
ki sayıları l02 dir. 18 de do~entlik boş
tur. Münhallerden ~inin imtihanı ya
pılmaktadır. Mevcud 84 doçentten 37 si 
henüz imtihan vermemiştir. Fakat bun
lar t~rinievel sonuna kadar imtihanla. 
ra gireceklerini rektörlü (,e bildirmışıeı · 

dir. 

Muhasebe Katibi 
Aranıyor 

:ı.ueı;; esemiz muhasebesinde istih
dam edilmek üzere muhasebeye bihak
kın vakıf bir memura ihtiyacımız var
dır. İmtihanla alınacağından talihlerin 
kısa tercümeihal ve birer fotoğraflariy-
le 18 • 9 - 937 tarihine kadar tahriren 
müeaseıesimize müracaatları. 

İstanbul' da esnaf 
cemiyetleri toplantısı 

İstanbu], 9 (Telefonla) - Esna f ce
miyetleri umumi katib ve reisleri tica
ret odasında toplandılar. Cemiyetleri n 
müşterek meseleleri üzerinde görüştü

ler. Yeni açılan dispanserde 619 esna
frn hastalıktan kurtarıldığı anlaşıld ı. 

Aynca bir klinik tesisine, bankalardan 
para yardımı teminine, bunun için bir 
talimatname hazırlanmasına v~ bazı es
naf çocuklarma bedava kitab dağıtıl· 
masına karar verildi. 

Cumhuriyet bayramında bir sergi a
~ılması ve matbuat;t da teşekkür edil
mesi kabul olundu. 

Ankara icra dairesi gayri men
kôl satıı memurluğundan: 

Ankara Yenişehir Selanik caddesin
de kadastronun 126 pafta 1049 ada 3 
parsel numaralı 60D mette murabbaı ar
sa üzerindeki kargir ev belediyenin 219 
metre yol fulasiyle şuyulandrnlarak 

işbu şuyuun izalesi için 819 metre arsa 
üzerindeki kargir ev kiil halinde satıl
mak üzere açık artannaya çıkarılım§

tır. 

EVSAFI 
Ev zemin katında dört od~ hol. mut

bak, ikinci katta bir hol dört oda, mut
bak, kiler ve halci, ve üst katrııda üç bü· 
yük bir küçük oda bir hol mutbak ve 
ha.ladan ibarettir. Eve: 15.500 lira ve ar
sanın beher mette murabbaına 15 lira 
kıymet konmuştur. 

Satış şartlan 

1 - Satıy peşin para ue oımak uzc
re 11.10.937 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya kadar Anka
ra icra dairesi gayri menkul satış me
murluğunda yapılacaktır. Talihler gay
ri menk:Ule takdir edilen her iki kıyme
tin % 7.5 nisbetinde pek akçası veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu 
veya teminat olarak kabulü lazım gelen 
tahvil vereceklerdir. Dellaliye ve veıci
leri ihale bedelinden ödenir. Tapu har
cı, tahliye masrafları müşteriye aidd iı. 

2 - Satış günü arttırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 7 S ni bulduktan 
ve u_ç defa nida ettirildikten sonra 
mezkur günün 16 ıncı uatında en çok 
arttıran talibine ihale olunacaktır. 

3 - İşbu arttırmada teklif edilen 
bedel muhammen kıymetin % 75 ni bul
madığı takdirde 26.10.937 tarihiııe mü
sa.dü ı;alı günü saat 14-16 ya kadar ya
pılacak ikinci arttırmada en ~k arttı

rana ihale edilt-cektir. 
4 - Birinci ve ikinci arttırmada i

hale bedeli ihaleyi müteakib vedlme<li
ği takdirde ihale edilen talebi ü.ıerine 
ihaJe tarihinden itibaren kendisine be
deli ihaleyı tcsHmi vezne eylemesi 1-

çin yedi gün kadar mehil verilecektir. 
İşbu miıddet zarfında ihale bedeli ya

tırlmadığ ı takdirde ihale bozulacak \ c 
bundan eve) en y üksek teklif te buhınAn 
talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veç· 
hiyle alın.ağa razı itt ihale farkı birin
ci talihten tahsil edilmek ü zere bu ta
libe iihale edilecektir. Teklifi v~nile 
almağa razı olmazsa gayri menkul ye
niden 15 günlük ıkinci arttırmaya çıka
rılacak en çok arttuan talibine ihale e
dilecektir. 

5 - Borçla ve alacaklılarla diğer a

lakadarların bu gayri menkıil üzerincıe· 
ki haklarını ve hususiyle faiz ile mas
rafJar:ma dair iddialurm evrakı mus
bheler.iyle yirmi 'ün i~inde daircmi2c 
bildirmeleri lazımdır. Ani takdirde 
hakları tapu sicilile sabit olmadıkça sa
tlf bedelinin paylaşılmasından hariç nı

tulacaklardır. 

6 - Arttırm:ııya iştirak edenlerin 
10.10.937 tarihinde 37 - 73 numaralı da
iremizdeki yerinde herkese açık bulun
durutaı;ı ~artnamemizi o'lruyabilirler. 

Talihler daha evel gayri menkulun 
imar vaziye ti ni ve saircyi ve şartn.ame

y i satış sa rtla rım görmüş. okumuş ''e 
hu n!an tamamen kabu etm·ş addoluna-
cağı ilan ol u ı u r. (.3299 ) S-<:9v8 
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Komisyonu tlanları 1 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma ._________________ _ ______________ ..... 

iLAN 
1 - Trabzon garnizonu ihtiyacı için 256 ton un kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 16. 9. 937 perşembe günü saat 
16 da Trabzon kalesindeki satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 30720 lira ve muvakkat teminatı 
2304 liradır. Şartnamesi 154 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3126) 3--4668 
t LAN 

62 ton sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin be
deli 17360 liradır. İlk teminatı 1302 liradır. Eksiltme 20.9.937 pazar
tesi günü saat 16.30 da Erizncan tümen karargahındaki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü ticaret odasında 
kayıdlı bulundukları arttırma ve eksiltme ve ihale kanunpnun 32, 
33, 34 madelerindeki esasata uygun olarak verecekleri teklif mek
tubları 20 eylül 937 saat 15.30 da komisyona vermeleri veya posta 
ile göndermeleri lazımdır. Şartnamesini görmek istiyenler her gün 
satın alma komisyonunda görebilirler. (3197) 3-4771 

t L A N 
idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için alt· 

mış ton toz şeker 13.9.937 pazartesi günü saat 15.30 da Tophanede 
İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 16020 lira, ilk teminatı 1201 
lira elli kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki yazılı ve
sikalarla teminat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3011) 2-4517 
İLAN 

Balıkesir kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 350 ton un kapa
lı zarf usuliyle 13.9.1937 pazartesi günü saat 15.30 da ihale edile
cektir. Unun muhammen bedeli 42000 lira ve muvakkat teminatı 
3150 liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve ek
siltmeye iştirak edeceklerin de gösterilen saatten bir saat evetine 
kadar kanuni vesika ve teminat makbuzlarile teklif mektuplarını 
Balıkesirde kor satın alma komisyonuna vermeleri. (2019)) 2-4530 

t LAN -, 
Muhammen Muvakkat 

Cinsi Miktarı Fi atı teminatı 
İhale günü 

ve saati 
Kilo Krş. Lira 

Makarna 62000 K. zarf 23 1070 16. 9. 937 16 
Makarna 8100 açık 23 140 16. 9. 937 16 
K. fasulye 45600 K. zarf 15 513 16. 9. 937 16 

.. " 45600 " " 15 513 16. 9. 937 11 

.. ,. 11400 açık 15 129 16. 9. 937 11 
Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı olan yukarda 

cins ve miktarlariyle tutarları ve muvakkat teminatları yazdı er
zaklar belli gün ve saatte Çanakkale müstahkem mevki satın al 
ma komisyonunda ihale edilecektir. İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlariyle ihale 
Sdatlerinden bir saat evveline kadar mezkur komisyona müracaat-
ları. (3108) 3-4661 

İLAN 
1 - Merzifon kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye ko

nulan una istekli çıkmadığından tekrar 167 ton un kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 16. 9. 937 perşembe günü saat 15 de Safranbolu 
askeri satrn alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun muhammen bedeli 14 kuruş ve muvakkat teminatı 
1754 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlariyle teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar mezkfir komisyona vermeleri. (3127) 3-4669 

t LAN 
Muhammen Muvakkat İhalenin 

Miktarı bedeli teminatı tarihi günü saati 
Kilo Lira Lira Krş. 

Cins. 

Un 650000 84500 5130 17-9-937 cuma 9 
Sığır eti 150000 25500 1912 50 ,, ,, 11 
Arpa 600000 15000 1125 ,. ., 15 

Sarıkamış garnizonu ihtiyacı için yukarda cins ve miktarlariy
le muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılr üç kalem er
zakın yukarda yazdı gün ve saatlerde Sarıkamış askeri satın alma 
komisyonunda kapalı zarf eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 syılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika 
ve t~minat makbuzlariyle teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bır saat evvel mezkur komisyona vermeleri. (3125) 3--4667 

İLAN 
~ Sarık~mış .birlikleri ihtiyacı için eksiltmeye konulan sade ya
gına teklıf edılen fiat pahalı görüldüii;iinden tekrar 30 bin kilo sa
de yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 16. 9. 937 perşembe günü saat 10 da Sarrkamışta as
keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Yağın tahmin bedeli 
2~5?0 ~.ira ve ~lk. teminatı 19~2 lira 50 kuruştur. Evsaf ve şartname
sını gormek ıstıyenler komısyona müracaatları. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve teminat makbuz
lariyle teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evveline 
kadar mezkur komisyona vermeleri. (3124) 3-4666 

t LAN 
232 ton sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin 

bedeli 53360 liradır. İlk teminatı 3918 liradır. Eksiltme 20 eylül 
937 pazartesi günü saat 17 de Erzincan tüın satın alma komisyo
nunda yapılacak:ır. İs~ekl~lerin ihale günü ticaret odasına kayıd
!ı ?lrduklarına daır vesıka ıbraz edeceklerdir. Şartnamesini görmek 
ı~tıy_enler 270 kuruş mukabilinde komisyondan alabilirler. tstek
lıler.ın kanunun 32, 33, 34 maddelerindeki esasata göre verecekleri 
teklıf mektubları 20 eylül 937 günü saat 17 kadar komisyona veril-
miş bulunacaktır. (3198) 3-4772 

Tarih, 
fal{ültesi 

dit 
/ 

coğrafya 
direl{törlüğünden: 

Fakültemiz için macarca ve Hungarolojiye aid kitab mtibayaa 
etli lecektir. 

Muhammen bedeli 1400 liradır. 
Kitab listelerini görmek istiyenler her gün fakülte kütüphane 

memuruna müracaat edebilirler. 
İhale 27.9.937 pazartesi günü mektebler ~uhasebeciliğinde saat 

15 de yapılacktrr. İsteklilerin 105 liradan ibaret olan muvakkat te
minatı ihaleden bir gün eveline kadar vezneye yatırmıs olmalıdır-
lar. (3292) ' 3-4903 

l\lilli Müdafaa Vel{aleti 
Dz. Merkez Lv. Sat. Alın. 

Komisyonu Riyasetinden 
ı ah~ın edilen bede~~ 2500 lira olan bir adet kamyonun pazar

lıkla munakasası 27 eylul 937 pazartesi günü saat 14 te Ankarada 
milli müd~f~a ~ekaleti. b~nasmd.aki komisyonumuzda yapılacaktır. 
Şartnamesını gormek ıstıyenlerın her gün, pazarlık münakasasma 
iştirak edeceklerin de mezkür gün ve saatte 187.S liralık teminat 
mektublarr ve kanuni belgeleriyle komisyonumuza müracaatları. 

(3293) 3--4902 

ULUS =======================================================·=4-=--==== 10 - 9. 1937 

Devlet Demiryollan ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Sabnalma Komisyonu ilanları 111 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 1 
--------- Komis~onu llanlan _______ _ 

İLAN 
Muhammen bedeli 12300 lira olan 600 ton Süpersiman 24.9.937 

cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 922.50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız 
Haydarpaşada tesellüm 

(3222) 

olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

3-4821 
lLAN 

Cins ve mikdarları, muhammen bedelleri, muvakkat teminatla
rı aşağıda ayrı ayrı gösterilmiş olan üç kalem malzeme 22.10.937 
cuma günü saat 15 den itibaren sıra ile kapalı zarf usuli ile An. 
karada idare binasında alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerin ay
nı gün saat 14 de kadar komsyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde. Hay
darpaşad tesellüm ve sevk şefliğinden dağtılmaktadır. 

Muhammen bedel Muvakkat te. 
CİNSİ Miktarı Lira Lira K. 

Mağnezmulu meşale 3000 4500 337 50 
Manometre Listesinde 2000 150 00 
Sürat kontrol saati ve ., 8500 637 50 
teferruatı (Haushalter 
ve Rezsny sistemi) 

(3184) 3-4786 
1 LAN 

Muhammen bedeli 15190 lira olan 155 ton karpit 19.10.937 salı 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1139.25 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara malezme dairesinden; Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtrlmaktadrr. 

(3161) 3-4733 
t LAN 

Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları ve isimleri aşa
ğıda yazılı 6 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 21.9.937 salı günü 
saat 15,45 ten itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik 
vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14.45 şe kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

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

CİNSİ 
1 - Boyacı spatula ve fırç:ıl-.n 
2 - MuhteJif üstübeçler 
3 - ,, Toz boyalar 
4 - ,. Vernikler 
5 - Beyaz ve arab sabunu 
6 - Hamızata karşı siyah boya 

Muhammen Muvakkat 
bedeli Temııı::tt 

9547 Lira 716.03 Lira 
19635 " 1472.63 ., 
1011 o " 7 58.25 " 
11905.50 ., 892.92 " 

4615 .• 346.13 ,, 
1140 ,, 85.50 " 

(3191) 3-4782 
t LAN 

Muhammen bedeli 16.000 lira olan 200 ton Hematit döküm piki 
20.9.937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1.200 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa mütealhhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden 

(3160) 
tLAN 

malzeme dairesinden, 
dağıtılmaktadır. 

3-4728 

Muhammen bedeli 22000 lira olan muhtelif cins lastik malzeme
si 21.10.937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1650 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün 14.30 a kadar komisyona reisliğine vermele
ri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3144) 3--4732 
İLAN 

Servis ve salon va~onlarına mahsus D. D/ 18 No. lı tarife. 15.9. 
937 tarihinden itibaren Avrupa hattına da teşmil edilmiştir. 

(3260) 3--4893 

Eskişehir Yol Atelyesi Elektrik 
Şubesinin Eksiltmesi : 

EskiŞehir D. D. yolları yol atelyesi elektrik şebekesinin yapıl
ması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmu~tur . 

1 - Bu işin muhammen bedeli 29.097,14 lıradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname,. plan ve sair evrakı D. D. 

yollarının Ankara, Eskişehir ve Sirkecl veznelerinden 150 kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 20.9.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de An
karada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci ko
misyonunca yapılacaktır . 

. 4 - Eksi~~eye girebilmek için isteklileri~ aşağıda yazılı te
mınat ve vesaıkı aynı gün se1at 14 de kadar komısyon reisliğine tes
lim etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ıncı ve 17 nci maddelerine uygun 
2182.29 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar~ . 
c) Nafıa vekaletinden musaddak ehlıyet vesıkası, 
5 - Teklif mektubları ihale günü sa~t 14 de kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektır. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarınm iadeli teahhütlü ol

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

6 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin devlet de-
miryolları yol dairesine müracaat etmeleri. (3138) 3-4694 

İzmir iskan Müdürlüğünden : 
İzmir vilayetir.ın Torbalı, Kemalpaşa, Menemen, Kuşadası Fo

ça, Ber~aına. Çeşme, Dikili kazalarında yerleştirilmiş olan 'göç
menler için kerestesi iskan dairesi tarafından verilmek ve anahtar 
teslimi suretiyle inşa e<lilecek 826 adet te.~ k_öy tipi 94 adet çift 
köy tipi 45 adet şehir tipi k§.rgir evler ~.~"~ıcasaya konulmuş ve 
~3·8·937 t~rihi.nde kapalı zarf usuliyle. ~a:esı. mukarrer bulunmuş 
ıse de talıblerın evsaf ve şeraiti kanunıyesı haız bulunduğuna dair 
vesaik ibraz etmediklerinden 24-8-937 tarihinden itibaren bir ay 
içinde pazarlıkla ihalesi tekarrür etmiş ve pazar lığa iştirak edecek
lerin şartnamesini ve keşfini görmek üzere her gün pazarlığa gi
rişmek üzere pazartesi ve perşembe günleri İzmir iskan müdürlü
ğünde müteşekkil alım satım komisyonuna teminat makbuz ve ve
sikalariyle birlikte müracaat etmeleri ilan olunur. (2954) 2-4574 

BILİT 
Yapı: - Harb okulu ahırında çatı arası bölme yapısı açık ek

siltmeye konmuştur. Keşif tutarı: 48!>5 lira 51 kuruştur. Keşif vo 
şartnamesi parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi 17.IX. 
937 cuma günü saat 10 dadır. İlk teminatı: 367 lira 16 kuruştur .. 
Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. 

(3056) 3-4640 
İLAN 

1 - Her bir metresine tahmin edilen fiyatı 75 kuruş olan 300 
bin ila 350 bin metre ve bir metresine tahmin edilen fiatı 75 kuruş 
olan 100 bin ita 150 bin metre portatif çadırlık bezler ayrı ayrı ka-
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Birincinin şartnamesini 1313 ve ikincinin şartnamesini 
563 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün kG4 
misyona gelmeleri. 

3 - Birincinin ilk teminatı 14250 ve ikincinin ilk teminatı 
6875 liradır. 

4 - 300 bin ila 350 bin metrenin ihalesi 24.9.937 cuma günü saat 
11 de ve 100 bin ila 150 bin me~renin ihalesi 24.9.937 cuma günü 
saat 15 tedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarrndan en az bir saat evet M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2611) 2-4052 

BİLİT 
Eskişehirde bir gaz deposu inşaati kapalı zarfla eksiltmeye kc>

nulmuştur. Keşif bedeli 10880 lira 61 kuruştur. 
Eksiltmesi 14 eylül 937 salı günü saat 14 dedir. İlk teminat 

816 lira 5 kuruştur. Şartnamesi 55 kuruşa M. M. V. satın alına KO. 
dan alınır. 

j:ksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2 v~3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte bayındırlık ba
kanlığı müteahhitlik vesikasiyle birlikte teklif mektublarını ihale 
saatmdan behemehal bir saat evel M. M. V. satın alına Ko. na ver· 
meleri (2979) 2-4459 

İLAN 
1 - Beher metresine tahmin edilen fita 30 kuruş olan ( 430000) 

dört yüz otuz bin metre baki astarlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini (645) kuruşa almak ve örneklerini görmek i~ 

tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminatı (7700) liradır. 
4 - İhalesi 27.9.937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddesinde yazılı vesikaları ile teminat ve teklif mektublariyle 
birlikte ihale saatmdan en az bir saat evet M. M. V. satm alma ko-
misyonuna vermeleri. (3208) 3-4824 

İLAN 
1 - Bir metresine tahmin edilen fiyatı 315 kuruş olan 180.000 

metre kaputluk kumaş ile bir metresine tahmin edilen fiyatı 290 
kurş olan 230.000 kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla ayrı ayrı a
lınacaktır. 

2 - Kaputluk kumaşın şartnamesini 2835 kuruşa elbiselik ku
maşın şartnamesini 3335 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti• 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - Kaputluk kumaşın ilk teminatı yirmi altı, bin dört yüz o
tuz ve elbiseliğin ki otuz bin dört yüz otuz liradır. 

4 - Kaputluk kumaşın ihalesi on yedi eylül 937 cuma günü sa
at 11 de ve elbiselik kumaşın ihalesi on sekiz elyül 937 C. ertesi 
günü saat 11 dedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarmı ihale saatlarından en az bir saat evel M. M. V. SA. 
AL. KO. na vermeleri. (3156) 3-4709 

t LAN 
Bir tane sabit etüv makinesi ve teferruatı kapalı zarf usuliyle 

satın alınacaktır. Bedeli (5980) liradır. İlk teminatı (448) lira 50 
kuruştur. İhalesi 28.9.1937 salı günü saat 11 dedir. İstekliler evsaf 
ve şartnamesini görmek isti yen bedelsiz olarak hergün M.M. V. 
satın alma komisyonuna müracaat ve ihaleye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektupları ile 
birlikte belli gün ve saatinden en az bir saat evel S.a AI. Ko. na 
vermeleri. (2680) 2-4115 

İLAN 
Köhneye ayrılan 8 tane motörlü vasıta arttırma suretiyle satı

lacaktır. Arttırma 13 eylül 937 pazartesi günü saat 10 da M. M. V. 
satın alma KO. da yapılacaktır. Görmek istiyenler Akköprüde nak
liye deposuna ve arttırmaya girecekler arttırma günü ve saatında 
M. M. vekaleti satın alına komisyonuna müracaatları. (3296) 

' 3--4905 

Anliara inhisarlar Baş 
1\1lüdüı·lüğünd~n 

7692 lira 24 kuruş keşifnamesine göre Keçeç tuzlasında yaptın· 
lacak olan üç memur ve müstahdimin evlerinin inşası işinin aleni 
eksiltmesi için tayin ve ilan olunan 6.9.937 gününde talih çıkmadı
ğı~dan 2490 sayıh kanuna tevfikan aleni eksiltme ve ihale on gi.in 
muddetle uzatılmıştır. Talihlerin 17 .9.937 cuma günü saat 16 da 
(572) lira (92) kuruş güvenme paralariyle birlikte baş müdürlüğü
müı binasında toplanacak komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(3268) 3-4896 

Adliye Vekal~tinden 
l - Temyiz binası mermer merdivenleri için 59 takım bronz 

halı raptiyesi ve çubukları açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Eksiltme Ankara temyiz binasında adliye vekaleti levazım 

ve daire müdürlüğü odasında toplanacak eksiltme komisyonu ta
rafından yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek olan talihler 2490 sayılı kanu• 
nun 2, 3 üncü maddelerindeki sıfatı haiz olmalarr şarttır. 

4 - Talihler bu hususa aid şartnameyi parasız olarak her vakit 
mezkur müdüriyette alabilirler. 

5 - Eksiltme 24.9.937 tarihine müksadif cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

6 - Bu işin yapılması için tahmin edilen fiat 450 lira olup mu
vakkat teminat 33 lira 75 kuruştur. 

7 - Eksiltmeye ittirak edecek istekliler tahmini bedelin yüz
de yedi buçuğu olan 33 lira 75 kuruşluk muvakkat teminatı merkez 
muhasebeciliğine yatırarak mukabilinde alacakları makbuzu ve ya
hud o mikdar bank mektubunu diğer vesaikle birlikte komisyona 
müracaatları ilan olunur. (3279) 3-4898 

Anl{ara belediyesinden: 
Ankarada yapılmakta olan mezarlrğm umumi methal kısmında 

açık bulunan yere beton direklerle tel örgü yapılması işi on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif bedeli 
835 liradır. Eksiltme 27. eylül. 937 pazartesi günü saat 17 de Anka
ra İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyon tarafından yapıla
caktır. İsteklilerin plan, ke§if, şartname ve sair evraı görmek ü ~e
re her gün imar müdürlüğünde mezarlık kontrol mimarlığına mü· 
racaatları. (3294) 3-4901 

\ 
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Na ·ia vekaletinden: 
Yapı işleri ilanı 

1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara'da Mahmut paşa bedestanı
ı.nı tamir ve takviye inşaatıdır. 

Ke,if bedeli: 55.803 lira 75 kuruştur. 
2. Eksiltme 27.9.937 pazartesi günü saat 15 de nafıa vekaleti ya

pı i~leri umumi müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zar{ usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 280 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4040 lira 20 kuru§ 
tnuvakat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış yapı müte
ahhidliği vesikasiyle diplomalı yüksek mühendis veya yüksek mi
mar olması ve bu gibi abidat işleri yapabileceğine dair nafıa veka
letinden ve alakadar dairelerden alınmış ehliyet vesikası ibraz et
nıesi lazımdır. 

5. İsteklilerin teklif mektublarını ikind maddede yazılı saat
~ bir saat evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin· 
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

- (3155) 3-4784 

Ankara Valiliğinden 
Nafıa dairesi için lüzumu olan (160) ton Zonguldak Blok ma

den kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 13.9.937 pazartesi günü saat 15 de vilayet encümeni 

riyaset odasında olacaktır. 
Muhammen bedeli (3680) liradır. 
İstekliler (276) liralık teminatı mu vak kate ve ticaret odası ve

&ikalariyle birlikte aynı günde saat 15 de vilayet encümeni dai
ıniaine müracaatları. 

İstekliler buna aid keşif ve şartnameyi nafıa müdürlüğünde gö-
rebilirler. (2851) 2-4337 

Nafia vekaletinden: 
Yapı işleri ilanı 

1. Eksiltmeye konulan iş: Devlet mahallesinde emniyet abidesi 
ile gümrük ve inhisarlar vekaleti arasındaki sahaya yapılacak olan 
adliye vekUeti binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 450.000 liradır. 
2. Eksiltme 24.9.937 cuma günü saat 16 da nafıa vekaleti yapı 

işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. . 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 22 lıra 50 ku
ruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 217 50 lira muvakkat 
teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış yapı işleri müte
ahhidiğ vesikası ibraz etmesi ve yaptığı en büyük işin 200.000 li
radan aşağı olmaması lazımdır. 

S. İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saat
tan bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3153) 3--4780 

Ankara tarih, dil, coğrafya 
fakültesi direktörl~Oiinden : 

1 - Talebe kaydı 10 eylül 937 den 10 teışrini evel 937 akşamına 
kadar yapılacaktır. Kayıt olmak için lise olgunluk şehadetnamesi, 
nüfus cüzdanı, aşı kağıdı, uhat raporu, iyi hal mazbatası, altı fo
toğraf ve bir istida ile Fakülte idaresine bizzat müracaat edilmeli
dir. 

2 - Bu sene yatılı talebe alınmıyacaktır. 
.• 3 - tkmal imtihanlarına 4. teşrini evel. 937 de, dersclre 11. teş-

rını e\'el 937 de başlanacaktır. (3203) 3--4797 

Ankara Valili~inden: 
Keşif bedeli 1201 lira 66 kuruştan ibaret bulunan Bala kazası 

hususi idare dispanser binasının tamiri için talib zuhur etmedi
ğinden 2490 sayılı kanunun 7 inci maddesinin ikinci fıkrasına gö
re bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. İsteklilerin her pazartesi 
ve perşembe günleri saat 14.30 da vilayet daimi encümennie müra-

- caatları. (3168) 3-4729 

Kütahya Şarbaylığından: 
Bulvar civarında yaptırılacak 94590 lira 24 kuruş keşif bedellı 

Stadyum inşasından 30.000 liralık kısmı kapalı zarfla açık eksilt
meye konulmuştur. Bundan tribüne aid betonarme iskeletinin ke
tif bedeli 22852 lira spor sahası tesviye ve direnaj ve teferrüatının 
keşif bedeli 7138 lira olup teminatları 2250 liradır. 

İhalesi 22.9.937 çarşamba günü saat 15 de Kütahya belediye en
cümeninde yapılacaktır. Bu saatten sonra verilecek mektublar ka
bul edilmez. 
. Proje. idari ve fenni şartnameler 150 kuruş mukabilinde veri-

_lır. Taliblerin şarbaylığa müracaatları. (5803) 3--4777 

Nafia vel{aletinden: 
Betonarme köprü inşaatı 

1 - Diyarbekir vilayeti dahilinde Diyarbekir • Silvan yolunda 
~nbarçayı ve Siird vilayeti dahilinde Diyarbekir - Bitlis yolu üze
rınde Pisyar köprülerinin betonarme olarak inşası kapalı zarf u-
8Uliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu iki köprünün ke~if bedeli 
(163.500) liradır. 

2 - Eksiltme 23.9.937 tarihine müsadif per§embe günü saat (16) 
da nafıa vekaletinde şosa ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu · 
Odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri diğer evrak (818) 
kuruş bedel mukabilinde şosa ve köprüler reisliği kaleminden alma
hilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin (9425) liralık muvakkat te
lllinat ftrmeleri ve vekaletimizdcn alınmı' müteahhidlik ehliyeti 
ftnniye veıikasiyle aynca bir teahhütte en az (75.000) liralık köp
tii Yeya betonarme vesair inşaat yapmış olduklarına dair vesaik ib
rab etmeleri lazımdır. 

b
. İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saa.tten 
ır saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilınde 

\>ermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
.....___ (3115) 3---4778 

Ankara tarih, dil, coğrafya 
fakültesi direktörlüğünden: 

1 - Fakülte için 4407 lira 56 kuruş muhammen bedelli 1069 
•det kitab münakasya konacaktır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenler fakülte kütüphane memu· 
runa her giin müracaat edebilirler. 

~ :-. İhale 22.9.937 çarşamba günü saat 15 de mektebler muhase
becılığınde yapılacaktır. 
S 4 - İsteklilerin ihale gününden bir gün evetine kadar 330 lira 
~! kurştan ibaret olan muvakkat teminatı mektebler muhasebecili
gı veznesine yatırmış olmaları lazımdır. 

5 - tıan ücreti müteahhide aiddir. (3173) 3-4762 

. 

. 

ULUS 

Hozatta Seyyar piyade alayı j 
sabn alma komisyonundan: 

1 - Mamekideki seyyar J. alayı ihtiyacı için iki yüz elli dört 
bin üç yüz yirmi dört kilo yedi yüz gram un satın alınacaktır. 

2 - Alınacak unun evsafı ile mahalli teslim ve şartları şartna
mesinde yazılıdır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile. 
4 - 23 eylül 937 pe.rıembe günü ıaat dokuzda Mamekide SY. 

J. alayı satın ~lma ~omısyon binası içinde yapılacaktır. . . 
5 - Tahmın edılen bedeli otuz sekiz bin yüz kırk sekız Jıra 

yetmiş kuruştur. . . 
6 - Şartnameler ~~ekıdeki Sy. J. alayı satın alma komısyo

nundan parasız alınabılır. Nümunesi de görülebilir. 
7 _ Kapalı zarflar 23.9.937 saat sekize kadar satın alma komis

yonuna makbuz mu~abili verilmiş olacaktır. 
8 - Şartnamenın 4. üncü maddesinde istenilen vesikalar mu

vakkat teminatın bulu~duğu zarf içerisine konulacak!ır .. 
9 _ Muvakakt temınatı iki bin sekiz yüz altmış bır lıra on beş 

kuruştur. (3140) 3--4682 

Kültür hakanb6ından: 
1 Kültür bakanlığı hademelerine 36 takım elbise ve kasket yap

tırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 Bu işin muham~en bedeli 900 liradır, muvakkat teminatı yüzde 

yedi buçuktan 6.7.~ ıı.:adır. . . .. .. ~ .. 
3 şartnameıını gormek 1 tiyenlerin levazım dırektorlugune ve 

eksiltmeye gireceklerin de 20 eylül pazartesi günü saat 15 de le
vazım direktörlüğünde toplanan komisyona müracaatları ilin olu· 
nur. (3212) 3--4768 

Hozatta seyyar piyade jandarma 
alayı satın alına k:omisyonundan: 

ı _ Mamekideki s.eyyar J. alayı ihtiyacı için üç yüz yirmi beş 
bin yedi yüz altmış kıl o. arpa satın alınacaktır. . 

2 _ Arpanın evsafı ıle mahalli teslim ve şartları şartnamesın-
de yazılıdır. 

3 _ Eksiltme kapalı zarf usulü ile. 
4 _ 23.9.937 perşembe günü saat on birde Mamekide Sy. J. ala-

yı satın alma komisyon binası içinde yapılacaktır. . 
5 _ Tahmin edılen bedel on dokuz bin beş yüz kırk beş lıra 

altmış kuruştur. . . 
6 _ Şartnameler ~~mekıdeki Sy. J. alayı satın alma komısyo-

nundan parasız alınabılır. Nümunesi de görülebilir. 
7 _ Kapah zarflar 23.9.937 sa:..t ona kadar satın alma komis-

yonuna makbuz mu.kabili .. verilmiş olacaktır. . 
8 - Şartnamenın 4. uncü maddesinde istenilen veaıkalar mu-

vakkat teminatın bulu?duğu. zarf içerisinde konulac:aktır. . . 
9 _ Muvakkat temınatı hın dört yüz altmış beş lıra doksan ıkı 

kuruştur. (3141) 3-4683 

Başvekalet istatistili genel direk
törlüiü eksiltme ve ihale 

komisyonundan! 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan iş 31 forma tah

min olunan genel niifus sayımı neticelerine aid köy nüfuslarını 
gösteren eserdir. Baskı adedi 2500 olacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 16 sayfalık beher forması için 35 lira 
üzerinden 1085 liradır. Muvakkat teminat olarak 82 liralık banka 
mektubu veya tahvil verilecektir. 

3 - Teklif zarfları 1937 senesi eylül ayının 28 inci salı günü 
saat 1.5.30 da genel direktörlük binasında toplanacak olan komis
yonda açılacaktır. 

4 - Zarflar eksiltmenin açılmasından bir saat evel komisyon 
reisliğine verilmesi lazımdır. Bu babtaki şartname komisyon kiti· 
binden istenebilir. Nümune de dairede görülebilir. (3162) 3--4760 

Konya vilayeti daimi 
encümeninden : 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Konya - Ankara yolunun O + 000 

- 6 t 200 km. arasında şose için taş ve kum ihzaratı. 
2 - Keşif bedeli: 18630 lira 45 kuruştur. 
3 - Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü ~aat 15 de Konya vilayeti 

daimi encümen odasında kapalı zarf ~sulıyle yapılacaktır. 
4 - Eksiltme şartname&i ve buna aıd evrak 138 kuruo bedel mu

kabilinde Konya Nafıa müdürlütünden tedarik olunabilir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1197 lira 28 kuruı

luk muvakakt teminat vermesi ve Nafıa vekaletinden alınmış yol 
müteahhidliği vesikası ibraz eunesi lazımdır. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları~ı ~ üne.Ü maddede yazılı sa
atten bir saat eveline kadar vilayet daımı .e.ncümeninde teşekkUl e· 
decek komisyon riyasetine makbuz mukabılınde vermeleri muktazi
dir. 

Postada olacak gecikmeler kabUl edilmez. 
Keyfiyet itan olunur. (3065) 2---4596 

l\ı "• v ,, "".. o ]1 - ~~7'3 ~...:~-~t...n~ ~ 
Kalörıferler için alınacak 350; 450 ton yerli kok kömürü kapa-

lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. . . 
Tahmin bedeli (on üç bin elli) ve ılk temınatı (dokuz yüz yet

miı sekiz) lira (yetmiı, beş) kuruştur. 
Eksiltme 27.9.937 pazartesi günü. saat 15 de vekalet levazım mü

dürlüğünde toplanan eksiltme komısyonu tarafından yapılacaktır. 
Şartname Ankarada levazım müdürlüğünde ve İstanbulda Dol

mabahçe de vekalet evrakı matbua ambarı memurluğunda görüle
bilir. 

İstekliler 2490 aayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
yazılı belgeler ve ilk teminat °:1akbuzu veya banka kefalet 
mektublariyle birlikte kanunun tarıfatına ve ~.artnamcdeki şeraiti
ne uygun ve noksansız olarak yaıacakl.arı teklıf nıektublannı havi 
kapalı zarflarını eksiltme saatinden hır saat evel komisyon riya-
setine vermeleri. (3233) 3-4892 

Başvekalet istatistik genel direk
törlüğü eksiltme ve ihale 

komisyonundan: 
1 - Kapalı azrf usuliyle eksiltıne.ye. çıkarı~ genel nüfus aa

ymıı tasnif iflerinde ve povers latat~s~k. makınelerinde kullanıl
mak üzere satın alınacak bir milyon fış ıçın kanunen kabul edilmi
yecek teklif yapılmış olduğu için puarlıkla ebiltme ve ihale a-
çılacaktır. . 

2 - Tahmin olunan bedel 235~ lıra?ır~ % 7.5 kuruş üzerinden 
177 liralık muvakkat teminat venlmesı ıa~~~ı~: E~iltme eylü
lün 28 inci salı günü saat 14.30 da umum mudur~uk bınuında top
lanacak olan komisyonda açılacaktır. Bu babtakı ,artname lromis-
yon katibliğinden istenebilir. (3163) 3-4761 
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_ .... .._REÇETELERINJZa---.._... 
( Sakarya Eczane ) sınden yaptırınız. Her ıstedı 
ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi mlit. :ıc 

sata azami kolaylık 11:österilir. Ulus. Halk sineması ırı rnrl 
Telefon: 2018 

Bergama şarhaylığından : 
1 - Muhammen bedeli 55820 lira olan Bergama kasabası e1,.k

trik tesiatı 22.9.937 çarşamba günü saat 16 da Bergama belediye en
cümeninde kapalı zarf usuli}•le ihalesi yapılmak üzere 2490 sayılı 
kanuna tevf~an eksiltmeye çıkarılmıştır, 

2 - Bu işe girmek istiyenlerin 4041 lira muvakkat teminat ilo 
kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikaları ve nafıa ve· 
kaletinden musaddak ehliyet ve müteahhidlik vesikasını aynı gıi· 
nün saat 15 ine kadar belediye encümen reisliğine vermeleri ııı .. 
zımdır. 

3 - İstekliler fenni tarifname, keşifname, fenni şartname ve 
projeleri Ankara, İstanbul, İzmir, Ber~ama belediyelerinde göre .. 
bilecekleri gibi beş lira mukabilinde suretlerini de Bergama bele• 
diyesinden alabilirler. 

4 - İhale günü saat 15 den sonra gelecek teklif evrakı posta 
gecikmesinden dahi olsa kabul edilmez. (5575) 3--4652 

Gümrük Muhafaza Genel Komuta~lığr 
İstanbul Satın Alma Komisyonundan : 

1 
1 - Fort marka 9 kamyonun 22.9.937 çarşamba günü saat ıs de 

kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutarı 23.400 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 1755 liralık vezne makbuzlt 

veya banka mektubları ve kanuni veıikalariyle birlikte o gün saat 
14 de kadar teklif mektublarını Galata eski ithalat gümrüğü bina
sındaki komutanlık satinalma komisyonuna vermeleri. 

(5638) 3---4658 

Nafıa Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Kapalı zarf uıı.uliyle ebiltmeye konulan iş: İstanbul Beşik· 

taş Yıldızda bulunan teknik okulu tedrisat binasında şartnamesine 
göre yapılacak hedmiyat; çatı in,ası, betonarme döşemeler, su ve 
elektrik tesisat ve teferruatıdır. 

2 - Ketif bedeli ~7485 lira 43 kuruıştur. Eksiltmeden iki 
saat evetine kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile yüksek mü
hendis mektebi muhasebesine yatırılacak olan ilk teminat 7122 lira 
82 kuruştur. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve teferruatı yüksek mühendis mek
tebi muhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde a. 
hnacak makbuzun ibrazı şartiyle mektebimizce verilir. 

4 - Eksiltme 20.9.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 
de Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi muhasebeciliğinde 
toplanacak olan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını eksiltme saatmdan bir ıa.. 
at eveli yükıek mühendis mektebi muhasebesinde toplanan komis· 
yon başkanh~ına makbuz mukabili vermeleri lazımdır. Postada va
ki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için nafıa vekaletinden alınmış ve 
en az 30.000 lira tutarında betonarme bina inşaatı yaptığına dair 
müteahhidlik vesikası ve cari sene ticaret odası belgeleri bulun· 
mak lazımdır. (5616) 2-4608 

Siya al Bilgiler Okuluna 
kabul şartları 

Siyasal bilgiler okulu yüksek dereceli bir meslek ve ihtısas 
müessesesidir. Son sınıfta okurlar mali, idari ve siyasi şubelere ay
rılırlar. Krıktan fazla alınacak talebe maliye vekaelti hesabına 
tahsil edeceğinden bu okurlar son sınıfta mali şubeye ayrılacak
lardır . 

Namzed kaydı 25 ağustos 1937 den 25 eylül 1937 ye kadar An
kara'da siyasal bilgiler okulunda İstanbul'da yüksek öğretmen o
kulunda her hafta pazartesi ve perşembe günleri sabahleyin saat 
10 - 12 öğleden sonra 14 - 16 arasında yapılır. 

Kayıd için getirilecek evrak şunlardır: 
Diploma ve hüviyet cüzdanı asılları 
6 tane 4.5X6 boyunda fotoğrafi 
Aıı kağıdı. 
Namzedler arasında türkçe kompozisyon ve edebiyat, tarih, 

coğrafya, tabiiye, riyaziye, felsefe ve lisan derslerinden 27 eyliıl 
1937 de başlıyacak olan bir seçme sınavı yapılacaktır. 

Fazla tafsilat için lise bulunan yerlerde maarif müdürlükleri
ne, Ankara'da siyasal bilgiler okuluna ve İstanbul'da yüksek öğ-
retmen okuluna müracaat edilmelidir. (3017) 2---4543 

İzmir belediyesinden : 
Belediye hava gazı fabrikası tek teshin jeneratörlü ve kavi gaz

la ilaveli teshin cihazını havi ve 24 saatte asgari yedi bin beş yiız 
metre mikap gaz istihsal edebilecek kabiliyette altı şakuli vertikal 
kamaralı bir hava gazı istihsal ocağının malzeme ve montajı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamenin fennt kısmında yazılı olduğu veshile ocağın müte
ahhide aid makine alat ve malzemesile montajının bedeli muham
meni yetmiş bin beş yüz liradır. Şartnamesi 175 kuruş bedel muka
bilinde hava gazı müdürlüğünden alınır. Taşradan istiyenler ayrıca 
posta ücretini de göndermelidirler. Eksiltme birinci teşrinin 19 un
cu salı günü saat 16 dadır. İştirak için dört bin yedi yüz yetmiş be~ 
liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile 
iki bin dört yüz doksan sayılı kanunun tarifi dairesinde hazırlanmı' 
teklifler ihale günü olan 19.10.937 sah giinü saat 15 e kadar beledi-
ye encümen reisliğine verilir. (3195) 3-4802 

Nafıa Vekaletinden: 
Sivas - Erzurum hattının Erzincan ile Erzurum arasında yapıl

masına lüzum görülen muhtelif açıklıklarda yedi aded demir köp
rilnün inıası, montajı (ve icabında ripajı) kapalı zarf uaulü ile mü
nakasaya çıkarılmıştır. 

l - Münakasa 4.10.937 tarihinde aut on beışte Ankarada veki
letimiz demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu oda
sında yapılacaktır . 

2 - Bu yedi köprünün muhammen bedelleri mecmuu 480051 li
radır. 

3 - Muvakat teminat ceman 22952 lira beş kuruştur. 
4 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, genel şartname ve 

difer münakasa evrakı 24 lira mukabilinde demiryollar iaşaat da
iresinden verilmektedir. 

S - Bu mUnakasaya girmek istiyenler 2490 No.lı kannn muci
bince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikaları Ye 937 senesi 
lçln muteber olarak vekaletimizden verilmiş müteahhidlilı: vesika
sını ve fiat teklifini havi zarflarını mezkQr kanunun tarifatı dai
resinde bazrrlryarak 4.10.937 tarihinde saat on dörde kadar demir
yollar inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilinde verme
leri lazımdır. 

(5 - ~u münakaya gireceklerden laakal 50 metrelik bic demir 
köprü montajını yapmış olmak şartı aranacaktır. 

(2824) 2--4364 



Ankara devlet l{onser vatüvanna 
bu vıl alınacak talebe l{ayıf 

ve l{abul şartları 
1937 - 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet konservatuvarı (Ti

yatro ve opera) kısmlarma kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul 
parasız yatılıdır. Talebeye her ay bir mikdar da harçlık verilecektir. 

I - Arnılan genel vasıflar şunlardır: 
a) Aza ve vücudu kusursuz olmak, 
b) Sesi güzel olmak, 
c) İyi kulağa malik bulunmak (işittiği sesleri tanımak .ıte ya

hud aynını tekrarlayabilmek), 
d) Kızlar için en aşağı yaş 16, erkekler için 18 dir. 
e) En a~ orta okuldan diplomalı bulunmak (opera kısmı için 

pek iyi sese malik olanlardan bu şart aranmaz), 
f) Şivesi ve vücudu sahneye müsaid bulunmak, 

II - İstekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır. 
A - Tiyatro kısmı için şunlar aranılacaktır: 
a) Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu şeyi an

latma kudreti, 
b) Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçi-

lecek bir rolü yapabilmek, 
c) Sınav heyetince verilecek bir rolü yapablimek, 
B - Opera kısmı için şunlar aranılacaktır. 
a) Kendi seçeceği ,bildiği bir şarkıyı söylemek, 
b} Sesleri ve melodileri tekrarlayabilmek, 
c) Ritmik duyma ve his etme kudreti. 

III - Sınavlar, 5.10.937 salı gününden 9.10.937 cumartesi gününe 
kadar lstanbulda Şehir tiyatrosu rejisörlüğünde, Ankara'da 11.10. 
937 pazartesi günnüden 15.10.937 cuma gününe kadar her gün saat 
9.30 da Cebeci'de Müzik öğretmen okulunda bir heyet marifetiyle, 
yapılacaktır. 

İstekliler, pullu dilekçeleri ile İstanbul'da Sehir tiyatrosu re
jisörlüğüne ve Ankara'da Müzik öğretmen okulu direktörlüğüne 
baş vurmalıdırlar. 

IV - Dilekçelere şunlar bağlı bulunmalıdır: 
a) Nütus tezkeresi veya bunun tasdikli bir sureti, 
b) Orta okul diploması veya tasdikli bir sureti, 

c) Sıhat raporu, 
d) Hüsnühal varakası. (3255) 3-4895 

Ank~ara met'kez lııfzıssıhha müesse
sesi satınalma komisyonu 

reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Muhammen bedeli 15950 lira olan 

5SO ton sömikok kömürü kapah zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 25.9.937 cumartesi günü saat 11 de müessese sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname müessese muhasib mutemedliginden temin edi
lebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1196 lira 25 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve ayrıca 10.000 liralık kömür işi yaptı
ğını tevsik etmesi lazımdır. 

5 - Muvakkat teminat hudud ve sahiller sıhat umum müdürlüğü 
veznesine yatırlcaktır. 

6 - Tetklif mektublarını yukarıda 2 inci maddede yazılı saat
ten ı saat evetine kadar satın alma komisyonu reisliğine getirile
rek makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. Dış zarfın mühür .:nu
mu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak "gecikmeler 
~bul edılmez. (3267) 3-4897 

P. 'f. 1~. Levazım ~lüdiirlüğünden 
1) - İdare ihtiyacı için lS.000 kilo saf çinko kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2) - Muhammen bedeli 6750 muvakkat teminatı 506.25 lira o

lup eksiltmesi 18 teşrini evel 937 pazartesi günü saat (15) de An
karada P. T. T. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler. muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
bunu, ticaret oda:sı vesikasından başka müteahhidlik ehliyet ve
sikasını ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
(14) e kadar mezkur komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 

4) Şartnameler, Anlrnrada P. T. T. levazım müdürlüğünden, 
İstanbulda P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünden parasız verilir. 

(3070 3-4648 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma 1 
Komisyonu llanları 

----------~-----
34 TON TESHİN KOKU 

Tahmin edilen bedeli 952 lira olan yukarıda mikdraı yazılı t es· 
h in koku askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo
nunca. 27.9.937 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edi
lecektır. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 71 lira 40 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaiklc mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3263) 3-4867 

184 T ON DÖKÜM KOKU 
Tahmin edilen bedeli 9016 lira ola n yukarıda mikdan ve cinsi 

y~zılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
mısyonunca 21.9.937 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf ile ihale e
dilecektir . Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihle
r in muvakkat teminat olan 676 lira 20 kuruşu havi teklif mektub
larını mezkfı.r günde saat 14.30 za kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3152) 

3-4731 

İstanbul Belediyesinden · 
Hepsine 42200 lira bedel tahmin olunan Unkapanı köprüsünün 

hurda aksamının satılması kapalı zarfla arttırmaya konulmuştur. 
Keşif evrakiyle şartnamesi levazım müdılrliığiınde görülebilir. 

Eksiltme 24.9.937 cuma günü saat ıs de daimi encümende yapıla
caktır. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 3165 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber teklif mektublarını 
havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar da
imi encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar ka-
bul olunmaz. (5986) 3-4907 

Anlcara orman baş 
mühendisliğinden: 

1 - Kızılcahamaın kazası dahil inde Eldelek ormanından 8316 
kental ku ru çam enkaz odunu satışa çıkarılmıştır. 

.. 2 - .~~t.ış ~7 .9.937 pazart esi günü saat 15 de Ankara orman baş 
muhendılıgı bınasında açık artırma ile yapılacaktır. 

3 - Odunun beher kentalin in muhammen fiat i 17 kuruştur. 
.. 4 -. Şartnaı:n~ '!.e mukavelename projeleri A nkara orman baş 

muhendıs muavılıngııtden ve Kızılcahamam orman idaresinden alı
nır. 

5 - Muvakkat teminat 106 l ira 3 kuruştur. (3244) 3-4904 

UL U! 

f,_ _____ A_n_k_a_r_a Befediye Reisliği _ı_ıa_n_ı_a_r_ı _ _ ___ , 

l LAN 
1 - Kavakbderede 1299 uncu adada 3 parselde 67 metre murab-· 

baı belediye malı arsa 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 2 Ol liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 15 liradır • 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerinde 14-eylCtl-937 salı günü saat 10,5 da belediye 
encümenine müracatları 2-458S 

t LAN 
1 - Yenişehirde 1166 mcı adada 24 parselde 18 metre murabbaı 

belediye malı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 45 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 3.37 liradır. 
4 - ~drtnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 14 eylül 937 sair günü saat ıo.s da belediye 
encümenine müracatları. 2-4584 

İstanbul Belediyesinden · 
Keşif bedeli 101817 lira olan Cerrahpaşa hastahanesine yaptırı

lacak mutbah ve çamaşırlık binası kapalı zarfla eksiltmeye konul
muş ise be~ni ihale günü~d~ kapalı zarf vererek giren bulunmadı
ğından pazarlığa çevrilmıştır. Keşif evrakı ve şartnamesini istiyen
ler 510 kuruş mukabilinde levazım müdürlüğünden alabilirler. 
1steklier 2490 No. Ju kanunda yazıl vesikadan baska fen işleri mü
dürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasiyle 6340 lira 85 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 13 9.937 pazartesi 
günü saat 14 de daimi encümeninde bulunmalıdırlar. 

(5956) 3-4899 

Anlcara merlcez hıfzıssıhha müesse
sesi satıual~a lcomisyonu 

reisliğinden: 
1 - İlk eksiltmesine talih çıkmayan muhammen bedeli 2500 li

ra olan 10 adet beygir 15.9.937 çc1.rşamba günü saat 1 ı de pazarlık 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname müessese muhasib mutemedliğinden tedarik edilir. 
3 - Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin (187.50) lira muvakkat 

teminat vermesi ve aynca bu gibi iş üzerine muamele yaptığını 
tevsik etmesi liizımdır. 

4 - Muvakkat teminat hudud ve sahiller sıhat umum müdür-
lüğü veznesine yatırılacaktır. {3258) 3-4894 

Mürebbiye aranıyor 
Almanca bilen, 11 ve 9 yaşın_ 

da iki çocuğa ders verecektir. 
Yenişehir Dijzenli sokak No. 

15 telefon: 3063, müracaat. 

z ıs 
Gözlük perivist • pandos çer. 

çeve fennın son ıcadıdır. Reçe. 
telerinizde tercih lazımdır. 

Bankalar caddesi 
Telefon : 3025 Rıza Gözlükcü 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi 

Cerra hi Şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarını kabul eder. 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No: 9. D. S 

1 Telefon 1499 1 
2-3361 , ___ lllllllıııılllm 

Kiralık Oda 
Işıklar cad. aile yanında 

möbleli; banyolu Bayan veya ka
rı koca için Tel: 1420 

3-4886 

ZAYİ 
Askerlik tezkeremi ve nüfus 

kağıdımı zayi et tim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin h ükmü yok
tur. 

_KAYIB 

Ömer 
3-4888 

Mühendis ve mimarların 
nazarı dikkatine 

Resim İşleri 
İnşaat, sıhi tesiat, doğrama, 

demir detayları sanayi ve bi!U
mum orijinaller yapılır. Aylıkla 
da çalışır. Ucuz garanti ve acele 
iş yaptırmak istiyenler posta ku
tusu (355) e müracaat. 

3-4910 

KİMYAGER 

ahyi Özarar 
anbuldan avdetle labo-

1 
ratuvarında mesaisine başla-
mıştır. 3-4828 

Cebeci merkez has· 
tahanesi dahili hasta
lıklar mütehassısı 
Hergün hastalarını saat ıs 

Kiralık ev 
. Kavaklıderede yeni güven ev

lcrınden, bütün konforu haız, iki 
katl.ı, beş odalı kütüphane, iki 
genış hol, banyo ve hizmetçi oda
sı bulunan büyük bir ev mobilya
lı ve mobilyasrz olarak kiralıktır . 
Kınacı hanı No. 5. T elefon 1426. 

3-4765 

10 _ Q -1937 -----~ 

Türk Maarif Cemıyeti 
iDARESİNDE 

Bursa Kız Lisesi 
Orta ve lise kısımlarına 20 ağustos 937 den itibaren tale

be kabulüne başlanacaktır. Gündüz ücreti 35 yatı ücreti 185 
liradır. Matbu izahname mekteb idaresinden istenebilir. Het 
husus için Bursada kız lisesi Direktörlüğüne müracaat edil· 
mesi. ( 4997) 2-4080 

Emlak ve eytam hruılcasından: 
Kiralık Apartman daireleri : 

Bankamıza aid Ankarada Işıklar caddesinde banka (eski Tur· 
han) apartrmanında. su, elektrik, havagazı tesiatrnı ha.-i, 1, 2, 3, 
4, S. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 numaralı daireler 20 !ylül 937 pazartesi 
günü saat on buçukta açık arttırma ile ve bir sene müddetle kiraya 
verilecektir. 

Bunlardan 8 numaralr daire boş olduğundan ihale günü kont
rat yapıldıktan sonra ve diğer daireler ise 1 T. evet 1937 de yeni 
kiracılara teslim edilecektir. Kiracıların aile sahibi olmaları şarttır. 

Müştemilat: 
II Numaralı daire dört oda bir mutbak, ı halii, 1 koridoru, 12 

numaralı daire, üç oda, bir mutbak, bir hata ve bir koridoru 14 nu· 
maralı daire dört oda, bir mutbak, bir hala ve bir koridoru ve diğer 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 numaralı daireler ise beş oda bir banyo, 
bit mutbak, bir hala ve bir koridoru müştemil bulunmaktadır. Yal
nız bodrum katındaki 14 numaralı dairenin odalarından bir tanesi 
apartıman kapıcısına tahsis edilmiş olduğundan diğer üç oda, bir 
mutbak bir hala kiracıya aid olacaktır. Diğer direler ise tamamen 
müstakildir. Daireleri görmek istiyenler apartıman kapıcısına veya 
içindeki kiracılara ve fazla malumat almak arzu edenler de ban 
kaya müracaat edebilirler. 

Depozitolar : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı dairelerden her birinin di· 

pozitesi 90.- doksan 11, 12 numaralı dairelerin S4- elli dört ve 14 
numaralı dairenin ise 18- on sekiz liradır. 

İsteklilerin ihale günü saat on buçuktan evel 
dipozite parasiyle veya o nisbette gösterecekleri 
bankamız emlak servisine müracaatları. (3300) 

yukarıda yazıll 

bir teminat ile 
3--4906 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
I - Bitliste insa edilecek atölye binası kapalı zarfl usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 
II El~siltme, 21.IX.937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de 

Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko
mü:yonunda yapılacaktır. 

III - Keşif bedeli 3902S.02 lira, muvakkat teminatı 2926.83 Ii· 
radır. 

IV - Keşifname, şartname, proje ve sair eksiltme evrakı 196 
kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat şubesinden Ankara ve Bitlis 
inhisarlar bas müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin nafıa vekaletinden veril· 
miş müteahhidlik ruhsatmanemisini haiz bulunmaları, bizzat mü· 
hendis ve mimar olmadıkları takdirde bunlardan birisiyle müşte• 
rek olmaları veya işin sonuna kadar mesuliyetini deruhte edecek 
bir mühendis veya mimar istihdam etmeleri ve vesikalarını inşaat 
şubesine ibraz ederek bu işe girebilmek için oradan ayrıca vesika 
almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iş
tirak vesikasile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı 
zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen 
komisyon başkanlığına makbu zmukabilinde verilmiş olmalıdır. 

"B.'' (S870) 3--4775 

Naı' un Veka!etincl~n 
Bina İşleri İlanı · 

1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara yüksek zira.at enstitüleri 
stajyer talebeleri için orman çiftliğinde yapılacak yemekhane in· 
şaatıdır. 
Keşif bedeli: 37031. lira 95 kuruştur. 

2. Eksiltme 27.9.937 pazartesi günü saat 16 da nafıa vekaleti ya• 
pı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 135 kuruş be· 
del .nukabilınde yapı işleri umum mi.ıdiırlılğiınden alınır. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2777 lira 40 kuruş mu· 
vakka1. ,eminat vermesi ve nafra .. ekaletınden alınmış inşaat müte· 
ahhidlıgı vesikası ibraz etmesı ıazımdır. 

S. İsteklilerin teklif mektuolarını ı ikinci maddede yazılı saat· 
ten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul ed ilmez. 

(3248) 3--4891 1328 yrlında Selanik idadi
sinden aldığım mezu n iyet vesi
kasını kaybetmiştim. Yenisıni çr
kartacağımdan kayıb ves ikanın 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Ankara mel{tepleri sabnalma komisyonundan : 
Selanik idadisinden mezun 

326 Ali Rıza 
3--4889 

Muhasib Muavini 
Aranıyor 

Ticari muhasebeye vakıf bir 
memur aranıyor. Anafarta1ar 
caddesinde 111 numarada Ha1il 
Naci Mıhçıoğlu mağazasına mü-
racaat. 3-4890 

En canlı fotograf 
Konusacak gibi agrandisman 

Foto Fikri Göksay 
Yenişehir Atatürk 

Uranı 

imtiyaz sahibi ve Rasmu 
harrl ri FaHh Rıfkı ATA. Y 

Başmuharrir Muavini Na 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Van İsleri MUdllrO 1 
Mümtaz Faik FENf K.. 

Ulus Basımevı : ANKARA 

Muhammen Muhammen % 7.S Teminatı Münakasa 
Fiyatı Bedeli 

Cinsi Mikdarı Kuruş Lira Kr. 
Yerli kok kömürü 2457 Ton 2800 68796 00 5159 50 20-9-937 15 pazartest 

Lira Kr. T arihi saati 

Kıriple kömürü 290 Ton 2200 6380 00 478 50 20-9-937 15.30 
pazartesi 

1 - Komisyonumuza bağlı yatılı okulların ihtiyacı olan mikdarı, muhammen bedel ve ilk teminatı 
karşılarında yazılı kok ve kıriple kömürleri ayrı, ayrı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. tha• 
lesi 20-9-937 .Pazartesi günü saat 15 ve 15.30 da Ankara Mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. . 

2 - ~ksıltın.eye gireceklerin 937 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerınc 
göre ellerınde bulunan belgelerle komisyona gelme 1eri; 

3 - İsteklilerin teklif mektublarını 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde ihale saatından bir saat 
evvel komisyona makbuz mukabilinde vermeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin Mektebler Muhase· 
beciliğinde komisyon katibine müracaatları ilan olunur. (3072) 3-4649 

YENi S i N E l\1 A LA I~ il A 1 I{ 
B U GÜN BU G E CE 

Yeni Mevsim Hazırlığı 

Dolayısiyle Bir Kaç 

Yeni sinema mevsiminin en şen ve en 
eğlenceli filmi 

GÜN ÜN ADAMI 
Canlandıranlar: 

Gün Kapalıdır. Maurice Chevalier - E lvire P opesco 
Halk matinesi 12.15 de : 

ATEŞ SAÇAN SİLAHLAR 

ŞEHİR BA H ÇESİND E 
BU GECE SAAT TAM 21,30 D A 
ÖPÜŞMEDEN YATILMAZ 


