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G. Metaksas Atatürke Dr. Aras vasıtasile 
tazimlerini arzetti 

met ve tazimlerinin arzını benden rica et
miştir. General Metaksas ayni suretle 
aziz dostu Başvekil İsmet İnönüne en sa
mimi dostluk selamlarının irsalini diledi. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Türkiye Hariciye Vekili Atina 

Dost ve müttefik milletin Başvekili 
Ekselans General Metaksasa, benim hak
krmda ve İsmet İnönü hakkında size va
ki olan beyanatından dolayı pek müte
hassis olduğumu bildirmenizi rica ede
rım. 

Ankara 5 (A. A.) Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Arasrn Atinada bulunması 
münasebetile Yunanistan Başvekili Ge
neral Metaksas, Atatürk ve ismet İnönü 
hakkında beslediği yüksek ve samimi his
leri tebarüz ettiren bir mesajın irsalini 
Dr. Arastan rica etmiştir. Hariciye Veki-

ki olan maruzatını ve Atatürkün cevap
larını aynen neşrediyoruz: 

Yunanistan ile Türkiyeyi alftkadar e
den bütün meseleler hakkında mevcud 
bulunan tam görüş mütabakatmı bir ker
re daha gösteren mükalemelerde bulun
duğu,dostu Türkiye Hariciye Vekilinin , 
Atinadan geçmesinden dolayı da Gene
ral Metaksas bana memnuniyetini ifade 
etmiştir. Derin tazimlerimle arzederim. 

Eksela:ns Kemal Atatürk 
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı 

lstanbul 

Bu beyanat, telsizle İzmire mütevec
cihan vapurda .bulunan İsmet İnönüne 
bildirilecektir. Türkiye Hariciye Vekale
ti de bu dostane beyanattan aynca haber
dar edilmiştir. 

limizin bu hususta Atatürke telefonla va-

Yunanistan · Başvekili General Metak
sas dost ve müttefik milletin hakkındaki 
hayranlığı hududsuz olan Önderine hür- Dr. TEVFiK RÜŞTÜ ARAS K. ATATURK 

AKDENJZDEKI KORSANLIÖA KARŞJ 

lngiltere konferansta çok 
mühim tel,Iifler yapacak 

İtalya konferansa iştirak için 
henüz karar vermedi 

Londra, 4 {AA.) - Press Association bildiriyor: İngiltere, Cenevre
tJe toplanacak Akdeniz konferansına ~ok mühim tekliflerde bulunacak· 
tır. Teklifler, dış işler bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. İngiliz 
yüksek mahfilleri, bu tekliflere çok büyük ehemiyet atfetmektedir. Bu 
tekliflerin, konferansa iştirak eden bütün devletlerin kendi milli sey
r~ sefainini himaye etmesini intaç edecek bir nevi birlikte çalışma 
sıstemi kurulmasını ileri sürmesi pek muhtemeldir. 

Diplomatik mahfiller, bu konferansa bir İtalyan delegesi gönderil
mesine büyük ehemiyet atfetmektedir. Zira, İtalyan işbirliği, bazı fena 
şayiaları bertaraf etmeğe ziyadesiyle ys.rdım eyliyecektir. Cenevreye 
giden İngiliz heyetine reislik eden B. Edn, Akdeniz konferansına bizzat 
iştirak edecektir. 

Eğer İtalya da bu konferansa Kont Cianoyu gönderirse, iki devlet 
adamı arasında bir görüşme ve binnetice İngiliz - İtalyan münasebet
lerini doğrudan doğruya görüşme fırsatı doğmuş olacaktır. 

Salamanka, 4 (A.A.) - Salamanka 
hükümcti neşrettiği bir tebliğJe Havok 
destroyerinin uğradıgı tecavüzün Fran
ko hükümetine mensub denizaltı gemi
leri tarafından yapıldığı hakkındaki 

şayialar reddolunmakta ve bu hususta
ki haberlerin, solcu unsurlarca karışmaz
lık komitesi veya konsey toplantısı a
rifesinde havayı zehirlemek ıçın ya
pıldığı söylenilmektedir. Tebliğde Bask 
hükümetinin evrakı arasında yabancı 

V<1purlara taarruz için verilmi~ emirle
re rastlandıgı da zikrolunmaktadır. 

Akdenizdeki amerikan lilasıı da 
uyanık vaziyette 

Vaşington, 4 (A.A.) - Deniz ba
kanlıgı makamları Akdenizdeki torpil • 
leme hadiseleri dolayısiyle Avrupada 
bulunan amerikan filosunun gayet uya
nık vaziyette olduğunu bildirmişlerdir. 
Amerika bu meselelerle alakasız olmak
la beraber, bir taarruz vukuunda ameri
kan gemileri de ateş edeceklerdir. Bu 
gemiler, mülteci almak ve saire gibi iş
leri olmadığı zaman bitaraf limanlarda 
kalacaklardır. 

Fransız gazetelerinin tel.irleri 

Paris, 4 (A.A.) - Fransız gazetele
ri Akdenizdeki tecavüzler ve Cenevre 
toplantısı hakkında tefsirlere devam et-

rnektedirler. Pöti Jurnal fransız - ingiliz 
tekliflerinin müşterek olması lüzumuna 

işaret etmekte ve İtalyanın konferansı 
akamete uğratmak için her şeyi yapaca

ğını, ancak fransız - İngiliz işbirliği kar

§ısında bütün devletlerin de onlara itşi

rak edeceklerini yazmaktadır. 

Övr gazetesi, ltalya'nın da konfe • 
ransa iştirakini temin için İngilterenin 

Valansiya hükumetini Cenevreye davet 
etmediğini, bununla beraber İtalyanın 

Franko'ya muharib hakkının tanınması
nı da istiyeceğini, 1ngilterenin ise buna 

}'an mıyacagını haber vermektedir. 

Tarih sergisi 
hazırlıkları 

ikinci Türk tarih kurultayının top
lanacağı Dolmabahçe sarayının 

dııtan görüniifÜ 
İkinci Türk Tarih kurultayı ile bir_ 

tikte Dolmabahçe sarayında açılacak 

Türk Tarih sergisinin hazırlıkları hay
li ilerlemiştir. 

Sergi kurultay sırasında mütehas
sısların tetkikine arzedilecektir. 

Kurultaya gelen lise ve orta mek
teb tarih muallimleri için tertib edilen 
kurslarda da sergiden istifade edilecek
tir. Haber aldığımıza göre kurultaydan 
sonra sergi umuma açılacak ve ziyaret 
ışekli ayrıca ilan edilecektir. 

B. Celfil Bayar 
Zonguldağa gidiyor 
Ekonomi bakanımız B. Celal Bayar 

İş Bankası umum müdürü B. Muammer 
Eriş'le birlikte otomobille Zonguldağa 
gidecek ve tetkikler yaptıktan sonra 
Ankaraya dönecektir. 

T.R.Aras 
Atina'da 

Atina, 4 (Hususi) - Cenevre· 
ye gitmekte olan Türkiye Dış lı
ler Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras 
buraya gelmiş ve Başbakan B. 
Metaksas tarafından karşılanmış
tır. 

iki devlet adamı muhtelif me
aeleler hakkında gÖrÜft11Üşlerdir. 

Dr. Tevfik Rüstü Aras bu ak
ıam B. Metaksas tarafından ıe
refine verilecek olan hususi bir 
dinede haZlr bulunduktan sonra 

1 
ba gece Atfoa' don hareket ede-

cektir. ı 

lzmir fuarından güzel bir köşe 

Başbakanımız dün 
lzmire hareket etti 
l&tanbul, 4 (Telefonla) - Başbakanımız bugün lzmire hareket etmiştir~ 

ismet Inönü öğle üzeri Floryaya giderek Atatürk'e mülaki olmuş ve veda 
etmiştir. Atatürkle Başbakanmuz 14,15 de Florya'dan hareket ederek Top
hane rıhtımına gelmişlerdir. Atatürk Başbakanmuza güzel yolculuklar te
menni etmişlerdir. Uğurlamada Bayındırlık, Adliye, Maliye, Milli Müdafaa 
Bakanlarımızla Dış İşler Siya&İ Müsteşarı B. Numan Menemencioğlu, Londra 
Büyük Elçisi B. Fethi Okyar, Var§ova Elçisi B. Ferid, Tokyo Maslahatgüzan 
B. Nebil, birçok sivil ve askeri erkan bulunmuştur. 

Bükreşfe lop/anan enternasyonal 

arkeoloji, antropoloji kongresinde 

Kongre Bn. Af ete takdir 
ve teşekkürlerini bildirdi 

Bükreı, 4 (A.A.) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: Dün Bayan Afet antropolojit seksiyonunun içtimaında 200 türk 
kadını kafa tasları hakkındaki tetk katını izah etti. Bu izahat büyük 
alaka ve takdir uyandırdı. Profesör Hasan Reşid Tankut 

Bugün de arkeoloji seksiyonunda Ta • 
rih Kurumunun arkeolojik faaliyeti ve 
elde ettiği son mühim neticeler hakkın. 
da mufassal malumat verdi. Projeksiyon 
ile resimler gösterdi. Son hafriyatın ne
ticesini teşhir etti. Derin dikkatle din • 
lendi ve çok büyük rnuvaffakiyet kazan
dı. Prf. Pittard uınuıni heyete bir takrir 
vererek Bn. Afet'in kongrece tebrik ve 
takdirini ve umumi heyetin teşekür]e _ 
rinin kendisine tebliğini teklif etti. Bu 
teklif tek bir itraz olmaksızın alkışlarla 
kabul edildi. 

B. H. R. T ankut'un Güneş - Dil 
teorüi hakkında komünikasyonu 

Bükreş, 4 (A.A.) - Anadolu ajan _ 
aının husus! muhabiri bildiriyor: Beşin
ci seksiyonda bu sabah Profesör Tan
kut söz almış ve lengüistik ile prehisto
rik bilgisini tebarüz ettirdikten sonra 
yeni bir türk ekolü tesis etmekte olan 
Güneş • Dil teorisinin anahtarlarını izah 

etmiştir. 
Profesörün izahı ve dağıttığı broşür. 

ler pek alaka uyandırmış ve seksiyon 
komünikasyonun tab ve neşrine mütte
fikan karar vermiştir. Bazı lengüistlerin 
sualleri tatminkar cevablarla karşılan • 
mıştır. Mevzuun alaka ve takdir uyan • 
dırdığı alkışlardan anlaşdıyor<Iu. 

İngiliz. hakemin idaresinde 

Türk denizcileri dün 
İngilizleri 3-1 yendiler 

İstanbul, 4 {Telefonla) - Misafir İngiliz filosu kumandanı amiral 
W ells ve maiyeti erkanı bugün öğleden önce müze ve camileri gezdiler. 

İstanbul komutan vekili General Cahid misafirlere bir öğle ziyafe
ti verdi. Öğleden sonra Taksim stadyomuna gidilerek türk - İngiliz de
nizcileri arasında yapılan dostluk maçı seyredildi. 

Almanya ile 
ticaretimiz 

Berlin, 4 (A.A.) - Alman D. N. B. 
ajansı Berlinde son günlerde cereyan 
eden türk - alman görüşmelerinin bugün 
neticelendiğini türk - alman ekonomik 
münasebetlerinin bundan böyle de el
verişli bir surette inkişafını temin ede
cek birkaç anlaşma imza edilmiş oldu
ğunu bildirmektedir. 

Filomuzun Malta ziyareti es
nasında Maltada oynanan maçm 
revanıı mahiyetinde olan bir mü
sabakayı seyir için Taksim stadın-
da oldukça kesif bir kalabalık top
lanmıştı. Türk ve İngiliz bahriye
bz.ndoları da stadyoma gelmişler
di. 
Muhtelit gemilerden seçilen türk takı· 
mı şöyle teşekkül etmişti: 

Ekrem - Hasan, İbrahim • Fethi, Bi
lal, Nuri - İsmail, Hakkı, Adnan Kamil. 

"Jt:A.<t:.t Hakem bir ingilizdi. 

( l)onıı S ı ncı sayfada ) 
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Kritık ve otokritik: 

Akdeniz görüşmeleri 
Akdeniz'deki t<>rpilleme hadiselerini doğuran amilleri, toplanacağı 

aörlenen Akdeniz devletleri konferansı bakalım ne dereceye kadar hal
ledebilecek. Zira bu. konfransta., gerçi malU.m bir ™Ç haklnnda görüşü· J 
lecek, fakat suçla anonimliğini bermfitad muhafaza edecektir. Suçlu'nun J 
kim olduğu iyice anlaşılmadıkça, konferansta verilecek karar bir temen· 
ni yahud bir takhihin hududunu aıamaz. Ve suçlu'nun meydana çıkarıl
masına mani olan aebehler, verilecek kararın daha şiddetti ve daha te
sirli olmasına mani olur. 

Suç "maliim fakat suçlu "meçhul'' dür, diyoruz. Acaba böyle midir? 
İngiliz ve franHZ gazeteleri, bu i~leri gören tahtelbahirlerin ancak şu 
'Ve bu Tasıfta bir büyük Akdeniz devletine aid olabileceğini ileri sürer
ken bu devleti o derece tarif etmiş l ulunuyorlar ki, bunun kim ola
c.ağında kimsenin şüphesi kalmıyor. Şu halde neden, uzun boylu ta
riflere gireceklerine "sensin,, deyip çıkmıyorlar? Çünkü eldeki delil
ler, müsahedeye değil muhakeme ve mantığa istinad etmektedir, diye
biliriz. Halbuki işte, asıl kuvvetH sebeMer bunlar değildir_ Asrl kuvvet
li sebeb, suç1u'yu meçhul bırakarak "suc,. un tekerrürüne mani olmak 
arzusudur. Niçin? Çünkü bu tarzı hareket daha mülinmdir. Tehlike
leri daha azdır. Suçlu'yu cezalandırmaktan, suç'u a'rlnla.mak ve teker
riirüne mani olmak tedbirlerini araştırmak, halin icahlarma <1.aha u"· 
gun düşmektedir. 

İyi ama, bugünkü anarşi, asıl ~ u tarzı muhakeme ve ma.nhğm öz. 
cocuğu değil midir? Herhangi bir sebeble bir türlü doğrudan doğruya 
bir hitaba maruz bırakılamıyan sur b için , suç' unun takibata uğrıya
c::t.ihnı sezince. o suç'tan vaz .geçerek bir başka suç'a tevessüJ etmekten 

kolay ne vardrr? - 8.8. 

Cumhur Reisliği, Kamu
tay, Başbakanlık ve Dış 

Bakanlık bnialan 
Cumhur Reisliği, Kamutay, Başba

k a n 1 ı k v e dış bakanlık bina
larının y e n i ş e h i r d e devlet 

mahallesinde yen;den yaptırılma&ı için 
Kamutayın son toplantılarında 3.,5 mil· 
yon liralık bir tahsisat kabul edilmiş 
ve bir inşaat komisyonu teşkil olun. 
muştu . Kamutav idare amirleriyle di· 
ğer bll ı zatlardan müteşekkil olan bu 
inşaat komisyonu ağustos başlarında 
kamutay binasının planları için b'. r agus 
tostan itibaren beş ay müddetle enter
nasyonal hir müsabaka açmış ve her ya.. 
b'3nc ı mem leektinden o memleketlerin 
alfıkal ı daireleri tarafından seçilecek 
bir veya iki mimarın bu müsabakaya iş.. 
tirak ettiril..ıesi için elçiliklerimizin te-

bbü te 'mhmması i~tcnmişti. "Bu me-
. nda müsabat-aya iştirak edenlrin m:as-

r:. narın m \erilmesi de kararla~·trnştı. 

Ayrıca tiirk mimarlanndan müsabaka
va k? tıl "cak 3 zatın da yabancı mimar
lar için kabul olunan bu masraf tedi
yesi kararından istffarleleri de dmünül

miis t ii. 

Ö grencli (, imize göre masrafları ö

denecek üç mimarımız BB. Sedad Hak

k ı, Seyfi ve Arif Hikmettir. Müsabaka

y a ti mımuımız da fahri olarak iştL 

ra k etmektedir 

Bu J7 mımar aras-nda Ankaradan 
B B. Behçet. Zeki, Şevki. Edib ve 
Affan. ktanbuldan BB. Abidin, Rük
nettin ve Samih de bulunmaktadır. 

Müsabakaya ışnrak edecek yabancı mi· 
marlardan hemen hepsi müddetin azlı.. 
ğrnrlaıı bahsiyle beş aym en az bir se

neye çıkar bnasmJ rica etmişlerdir. DL 
ğer taraftan türk mimarlan da müdde
tin hic olm~sa S aydan 8 . 9 ~ kadar 
uzatılmasr temennisinde bulunmuşlar· 

dır. 

Kamutay planları müsabakasına iş

tirak eden türk ve yabancı mimarların 

hazırladıkları planlar rnütehauıs bir 

mimar tarafmdan tetkik edileeektir. 

Bu mütehassıs mimar planlar ara
sından 3 tanesini seçecek bu 3 plandan 

bir tanesi kamutay binası için kabul e- J 
dilecektir. 

Kamutay civarında yapılacak diğer 

bina planlarının yaptırılması işi de. pla· 
nr kabul olunan mimc.ra verilecektir. 
......_.,.-·-··--·_...·-------· . . 
i HAV·A f 
·······································-· .. ····· 

Hava açık geçti 
Dün fehrimizde hava açık ve rüz. 

garlı geçmi§, m gölgede 29. gün.eşte 
56 derece olarak kaydedilmiştir. Dün 
yurdun Karadeniz, Eğe ve Kocaeli 
m.ı:ntakalarında hava bulutlu, Trakya 

mmtakasında mevzii yağışlı, diğer bü.. 

tlin mmtakalarda açık geçmiştir. En çok 

yağrş Giresonda olmuş ve karametre1e 

23 kilogram ıu bırakmıştrr. 

Dün en düşük ısı Sivas ve KayserL 

de 9, En yüksek m da İzmirde 30, Ba

lı kesirde 32, Diyarbekirde 34, Adarıa

da 35 derecedir. 

Harbiye mezunlarının 
son kısmı da dün 
İstanbula gitti 

30 ağustosta merasimle diplomaları 
tevzi edilen subaylarımızdan ikinci ve 
son kısmı teşkil edenler dün saat 12.04 
de hususı bir trenl• latanbula hareket 
etmiılerdir. Yarsubayıarmıız istasyon
da akrabaları <1e arkac13flan ile kalaba.. 
il.ık bir halk tarafından uğurlanmışlar
dır. 

Muğlada umumi kütüphanelere 
rağbet 

Muğla.4 (A.A.) - G1!çen haziran
dan bu yılın haziran sonuna kadar yaL 
nız Koca Mustafa efendi kütüphane
sine 2270 kişi devam etmiştir. Haziran
dan ağustos sonuna kadar da 5ZO kişi 

okumuştur. 

Kütüphane binasının vaziyeti fazla 
okuma adedini arttrracak şekilde değil
dir. Kütüpanede 2709 cilt eski ve yeni 
kitap vard ı r. 

Ayancıkta elektrik 
Sinob. 4 (A.A.) - Ayancık kasaba· 

sında belediye tarafından yapılan elek
trik tesisatı ikma1 edilerek şehre cere. 
yan verilmiştir. 

Belediye narhma karşı 
pasif tedbir! 

1stanbulda Beyoğlanda bir ta.lwn 
büyük berber dükkanları vardır: 

Vitrinlerinin üzerinde kocaman ya
zılarla yazllıp asılmış ilanlar görür
siiııüz. Bu ilanlara göre orada tıraş 
olmak, bir dükkandan bir bardak su 

içmek adar ucuzdur. Ucuzluğa ve 
dükkamn temizliğine, güzelliğine ka
pılıp giiersirıiz.. Bt:rber sizi tırıl§ ~ 
der; sonra sorar: 

- SaçlıırI.DlZJ kolonya ile ıslata
yım mı? 

Tabii ıslata.caktrr; "Eveti" ceva-
bmı verirsiniz. 

- Tarayayım mı? 

- Tabii. 
- Krem ister misiniz? 
- Evet! 
- Bir friksiyon! 
- Şampuan? 

Bu son iki suale "bayır, iste· 
mem !" cevabını da verseniz, gene O. 

deyeceğiniz para bütün "Eve~' Jere 
iJa.ve edilen ücretlerle dolgun bir ye
k:Un tutar. Öder ve güya ucuz ! bir 
traştan sonra dükkandan çıkarsınız. 

Ankara beldiyesi de hal'de doma
tesin, patlicamn, biberin altışar ku
ruştan satılmasını emretmiş. Fakat 
dün akşam evi için alış verişe giden 
biI dostum anlatıyordu: 

''Domtesi sordum, yedi buçuk ku
ruş dediler. Üz.erindeki etikette altı 
kur~ yazdığını, belediyenin böyle 
bir narh koyduğunu hatırlattım. Ma
navdan aldığım cevab şu oldu: 

- Kese kağıdma koymaksızın a-

ll 1 l 1 s 

Hakimlerin terfileri 

ve Temyiz nakızları 

Temyiziıı mühim 
bir k.ararı 

!I 

Mevcud bir kanunun hü- ·· 
kümlerine göre, hakimlerimi
zin terfilerinde, temyiz mah
kemesinde tetkik edilen ka· 
rarlarınm tasdik veya oozulma
sı amil olmaktadır. 

Vaziyet bu merkezde iken 
hakimlere atfolunamıyacak 
kanuni sebeblerle temyiz mah
kemesi bircok kararları boz
maktadır. Nitekim yeni orman 
kanununda bir sene olarak ka
bul edilen müruru zaman müd
deti. eski orman nizamamesi 
hükümlerine göre 1,5 sene ola- 1 

rak kabul edildiğinden birçok 
kararlar sırf bu yüzden bozul
maktadır. Temyiz mahkemesi 
bu suretle. hakimlerin terfiine 
mani bir vaziyet hadis olma
ması için hakimlere atfi kabil 
olmayan sebeblerle bozulan 
kararlar için fiş doldurulma
dığını Adliye bakanhğma biJ
dinniştir. 

Kaymakamlar 
arasında gapılan 

tayinler 
Hasan kale kaymakamlığına ikinci 

sınıf ile üçüncü umınnı müfettişlik ey
rak direktöTÜ BB. Münib, Kadmhan 
kaymakamlığına Eskiçan k~makamı 

Hayri, Gebze kaymakanllığma Mihalı

~ık kaymakamı Nami, Alanya k:ayma
kamlığmıil Gebze bymakamı Orman 
Nori. Simav kaymakamlığına Alanya 

kaymakamı Fazıl, Kırkağaç kaymakam.. 

lığına Göyük kaymakamı Salahaddin 

Bolvadin 'kaymakamhğma Fethiye kay
makamı Reşad tayin edilmişlerdir. 

Tıbbiye mezunları 

Bu yıl ıtbbiyeyi bitirenlerin sayısı 80 

kadardır. Bu gençler bu sene askerlik -

[erini yaptıktan sonra muhtelif yerlere 

tayin edileceklerdir. Askerlik müddetle

rine kadar da Adanada bulunan sıtma 

tatbikat ve tedrisat enstitüsünde staj 

görmektedirler. 

lırs.anız. altı kuruş; lağıdııı ıçınde 

yedi buçuk!'' 
Belediye narhına kar§ı esnafın 

bulduğu ba passiJ tedbir. yrıbrıda 
anlattığım Beyoğla ~r"6'lerini lla
tırlatmryor mu? - T. 1. 

Kayıptan Juızan,! 

Kü~k amen1ı:an ıebirl«inden bi
risinde bir tiiccar, günün birinde be
lediye meclisine aza olıııak ııevdaa
na diiıerek seçim miicaddeMne cir
mi,, fakat 90nunda ancak dört heı 
rC7 alarak ~ilmiş, üstelik herkeee 
de alay me•zuu olmuştu. 

Tüccar, aslında kurnaz adarndt ve 
bu türlü alaylardan uıiitessir olaca. 
ğı yerde bunlardan istifadeyi düşün
müştü. Nihayet; şöyle bir ilan verdi: 
"Bana rey vermiş olan -vatandaştara 
yirmi beşer dolar mükafat takdim ede. 

ceğim." 

Bu ilanı okuyanlar bu sefer, tüc
carla eğlenerek değil, fakat böyle 
hareketten m.emnon olarak güldüler. 
Hikaye bütün kasabada duyuldu. 
Herkes bu tüccardan bahsetmeğe 
başladı. Şehir dışındaki çiftçiler de 
bu mesely:i duydular ve bu mağaza
dan ahş verişe başladılar; belki de 
seçimde kaybeden zavallı adam, ti
carette de kaybetmesin diye ... 

Ses 

Konuştuğunuz zaman, sesinizin 
çıkışından bü ük bayatmıznı hikaye
sini anlamak mümkündür. Ses;nizJe 

kafanızın. sihatinizin. hatta ter~iye· 
nizin durumunu ortaya atmış o!unu
nuz. Ne yazıktır ki bir çok genç kız· 
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lzwir valisi lzmirdeki 
çalışmaları anlatıyor 
f HUSUSi SURETTE GiDEN ARKADAŞIMIZ YAZIYOR] 

İzmir, - İzmir valisi, ve Parti başkanı B. Fazlı Güleç'i gene halkın 
derdini dinler buldum. Parti binasında ihtiyar bir köylüye yol gösteri
yor, güler yüzü, tatlı sözüyle onun derdine çare bulmağa u~ıyordu. 
Müracaatların ardı arkası kesilmiyordu. O büyük bir sabır ve alaka ile 
herkesi tatmin ediyordu. 

f KUtUfl( IC HABERLER l 
X Pansiyon gelirleri - Pansiyon 

gelirlerinin maliye makbuzlar ile mek.. 
teb mutemedleri tarafından tahsil olun.. 
ması ve 48 saat içinde mal sandıkları

na yatırılması lüzumu Finans Bakanlı· 
ğmca alakalılara bildirilmiştir. 

X Mahktı:aıelerde layafet - Adliye 
bakanlığı teşkilatına gönderdiği bir e
mirle, duruşmalar sırasında hakim müd
dıeium11mi ..-e zabıt katibleriniD mutlak 
surette resmi elbise giymelerini bildir
miştir. 

Bazı zabıt katiblerinin yaptıkları gi
bi, elbise nmarladıklanm veya mevcud 
elbiselerinin eskiliğini ileri sürerek ka
nunun emrini yerine getirmiyenler hak
kında adliye encümenleri daha dikkatli 
davranacaklardu. 

X Seyyar satıcılar - lstanbalda sey_ 
yar satıcıların kullanacakları araba tip
lerinin tesbitine b~tamldt. 

X İzmir fuannda - İzmir fuarını 
14 gün içinde 233.351 kişi gezmiştir. 

x Sanat okullarında - İstan.bulda 
sanat okullarının ikmal im.tihanla:mıa 

dün başlanmıştır. 

X 1 stanbul erkek lisesi direktörü -
İstanbul erkek lisesi müdürü Şerif umu
mi müfettişliğe tayin edilmiştir. 

X Çatalcada orta mekteb - Çatalca 
halla Çatalca orta mektebinin genişletil
mesi için para toplıyara.k mektebe bir 
pavyon ilave ettirmeğe karar vermiştir. 

X Posta tasarruf teşkilatı: - Yakın. 

da Nafıa Bakanlığının kuracağı hususi 

bir komisyon memlekette posta tasarruf 

teşkilatının tatbiki için esaslı bir proje 
baı:ırlamağa başlıyacaktır. 

lar, tuYalete, giyiumeğe ba kadar u

zan zaman aarfederler, böylece etral
da iyi te.airler bınlnnağa uğraprlar 

da 8e9lerine hiç dikkat etmezler. Da
mal ettikleri fe7İD ne kadar aülaim 
oldaimıa bir ibibeler_ 

Giir.el ıre tatlı bir ııes, süzel bir 
yiiz kadar telirlidir. 

Meseli bir takım radyol&rda din
leyiciler, biç :riizlerini görmecliJdsi 
halele hir takma apikerle.re, urf se!lle'İ 
yüzünden, apk olmuflardır. 

Alman okyamau 

Almanca kelimelerin bazdan ol
dukça uzundur. Hele cümlelerde yar
dıma fiiler batta geldiği halde, N· 
zan, onları tamamlayan fiil ta n.iba
yetlerde gelir. Alman dilinia bu hu· 
ıuuyetini methur amerikan mizahçı
aı ,öyle anlatmıştı: 

"Edebiyatçı bir alman bir defa ı 
bir cümleye daldı mı idi, onu bir daha 
bu okyanusun öteki tarafında ağzın· 
da bir fiil olduğu halde suyun yÜzÜ· 

ne ç.ıkmıı görürsüaz." 

Bir japon adeti 

Bir japon köylü kadının çocuk do· 
ğururken hiç bağırmaması, kendini 
tutması adettir. Bu sırada bütün akraba 
kadınlar, gebe kadının etrafını alırlar 

ve onun sanki bir eğlence toplantısın

da imiş gı"bi gülümsemesini isterler. 
Bu adet, japonlarda bir kimsenin ken

di sıkıntı ve istirabı yüzünden başka· 
larını rahatsız etmemesi lazım g~ldiği 
yolundaki telakki ve ananelerinde" 
doğmuştur: Japonyada en büyük fe
laketlerin bile güler yüzle karşılan· 
ması. şakaya alınması adettir. 

Çeşidli mah.sulelri, antikiteleri, 
tahi.i güzellik ve servetiyle sade 
yurd içinden değil, dışarda·n da 
seyyah çekecek bir mükemmeli
yette olan lzmirin bir seyyah şeh
ri haline konma.s1 etrafında vali
nin fikrini almak istedim.. 

"- Bu iş tasavvur mahiyetinden 
çıkmış v,. tatbikat sahasına geçmiş bu. 
lwıuyor. dedi. Ve anlatmağa başladı: 

"- İzmir tabii güzellikler diyarıdır. 

muhtelif ttı~k ve &ağuk suları, içme ve 
maden suları, plajları itibariyle hariç. 
ten ziyaTetçi toplam.ağa çok miisai.ddir. 
Hüküınetle mahalli idareler bu hedef 
üzerinde çalışmak için tamamiyle an
laşmış vaziyettedirler. lza:ıirin turistik 
YQllarmı bugünkü icablara göre yap
mak için bir kanun tayihası vücuda ge
tirilmiş ve meclise verilmiştir. Layiha 
aynen kanuniyet alırsa, temin edilecek 
fevkalade varidatla vilayet idaresi bu 
yolları programlayıp yapacaktır. Bun.. 
dan başka Çeşme, Ağamemnun gibi 
plaj ve kaphcalarda konforlu oteller 
'riicuda getirilecektir. Bu tesisatı ma
halli idare üzerine almıştır. Şehre ya
kın olması dolayısiyle bilhassa Ağa
memnun kaplıcalarının ehemiyeti çok 
büyüktür. Bu kaplıcanın projesini yap· 
"tınnak için vilayet bir müsabaka aç
Dll§tır. Elimizdeki büdcede bu iş için 
bir mikdat tahsisat vardır. Bunun ta
mamen ve derhal ikmali menfaatimize 
daha uygun görülür ve ikmal için para· 
ya ihtiyaç olursa bir istikraz yapmağı 
düşünüyoruz. Bu işlere bu sene başla· 
nacak ve önümüzdeki sene bitirilecek

tir. 
Turistik yollar yapıldıktan sonra 

Çeşme plajı da konforlu ve modem bir 
hale konacaktır. Bunlardan başka İz· 
mirin civarındaki muhtelif güzel köşe
lere ihtiyaca göre küçük ve büyük o
teller yaptıracağız. İzmir şehrinin de 
konfoTlu ve büyük otellere muhtaç ol· 
duğu da tesbit edilmiştir. Hususi te
~bbüsler1e temin edilemediği takdirde 
bunlan vi1ayet ve belediye ortak ola. 
rak yaptıracaktır. 

Yapılacak işlerim.irin arasında bir 
ele hastahane var. İzmir büyük bir hin.. 
terlandı olan mühim bir sıhl merkez· 
clir. Mevcud hastahaneler ihtiyaca ce
yab veremiyor. En kısa r:amanda İzml· 
re mükemmel bi:r hastahane yaptıraca· 
fız. Bunu planı hazırlandıktan ve işi 
programlandıktan sonra tedricen vücu
da getireceği:r:.,., 

Tabiatin bliyük bir cömerdlikle bil· 
tün güzelliklerini verdiği İzmir, çalış
kan vali ve belediye reisinin çalış.mala
riyle çok kısa bir zaman la on binlerce 
1eyyab çeken bir yurd köşesi olmak ü

zeredir. 
Sabahaddin Reşid SÖNMEZ 

Ankara köylerinde 
açılan mektebler 

1937 yılı hususi idareler büdcesiy· 
le Ankara vilayetinin 10 köyünde yeni

den mekteb açrlması tekarrür etmiştir. 
Merkeze bağl1 köylerle kaza köylerin

de açılacak bu okullarda gerekli teşki

lat yapılmak üzere vilayetce lüzum gö• 
rülenlere tebligat yapılmıştır 1. birincl 
teşrinde faaliyete geçmek üzere hazır
lıklar tamamen ikmal dilmiş olacaktır. 

Bundan başaka Kmlckale ve Polatlı 
okullarının da öğretmen kadroları faz
la laştu ı Imıştı r. 

Sanat o!mHarı öğretmenleri 

Kültür Bakanlığı sanat okulları 3ğ· 

retmenleri arasında varılan nakil w a· 

yin listesinı hazırlamıştır. Pek yakında 
alakac'arlara tebliğat yapacaktır. 
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Akdeniz konferansı 
toplanırken 

Akdenizdeki korsanlık hareketle
rine karşı koymi\k için Fransa wa
fmdan teklif edil ~n k«Jfeı·a~ ha· 
zrrlıkları devam ı.:tmekte ve Londra 
ile Paris arasında sıkı konuşma1mır ya

pılmaktadır. 

Şimdilik başlıca zorluklar şunlar
dır: 1 - Konferans nerede toplana
caktır? 2 - Konferansa kİJ!ller da
vet edilecektir? 3 - Korsanlığa kar
§1 ne gibi tedbirler almacaktır? 

1 - İngiltere konferansın Cenevre. 
de toplanmasını, 1 talyanın iştirak 
etmemesi ihtimalinden dolayı isteme
mektediı. Çünkü ltalyanm, Habeşista
nm temsil edilmediği bir yere gelmi
yeceği zannolunmaktadır. İngiltere 
konferans için ya Montrö veya Lo
zan'ı teklif etmektedir. 

2 - Konferansa tabiatiyle halya, 
Yugoslavya, Türkiye, Yunanistan, 
Arnavudluk, Suriye ve MısD" davet 
edilecektir. İspanyanın davet edilme
si nazik bir meseledir. 

Fransa Valensiyanın çağrılmasını 
istemektedir. Fakat ltalyanm da Sa
lamanka'yı davet etmek istiyeceği 

tahmin olunmaktadır. 
Salaımanka davet edilirse, o zaman 

Franko'nun muharib tanınması lazım -
gelmiyecek midir? Onun için İspanya 
şimdilik davetliler listesinden çizilecek.. 

tir. 
Bir mesele daha var: Karadeniz Ak

denizin bir cüzü sayılmaktadır. O zaman 
Romanya ile Sovyet Rusya'nın da da -
vet edilmesi kah etmez mi? Nitekim Ak
denizde batırılan vapurların bir kısmı 

da Sovyet vapurudur. 
3 - Korsanlığa karşı ne gibi ted -

birler alınabilir? Akdenizde seyahat e -
den gemileri himaye için, enternasyonal 
bir filo kurulabilir mi? Hayır .. O halde 
Akdenizi bir takım mıntakalara ayırmak, 
ve bu mrntakalan muayyen bazı devlet
lerin himayeleri altına sokmak mı lazım
dır?.. Bu takdirde ispanya kıyılanm 
kim muhafaza edecektir? 

İşte Akdeniz konferansının şimdiki 
halde karşılaştığı başlıca zorluklar bun
lardır. 

Buna başlıca zorluklar demeyelim. 
Çünkü bundan başka mühim bir zorluk 
tasavvur edilemez. Görülüyor ki Akde· 
niz konferansı daha top!anmağa başla
madan çetin vaziyetler içine girmiştir. 

Onun için lngiltere Akdeniz konfe. 
ransmın neticelerini beklemedi kendi 
ticaret gemilerini korsanlara karşı hi -
maye etmek için Akdeniz filosunu tak -
viye etmi~tir. 

Şimdilik l ngilterenin Akdeniz de 4 
zırhhsı, 8 kruvazörü, 35 destroyeri, 7 
denizaltı gemisi ve 28 muhtelif harb ge
mileri vardır. 

Bun1ar meçhul denizaltı gemilerine 
karşı Ak denizin asayişini ve emniy"' · 
ktsmen müdafaa edeceklerdir. * 

Bisikletle 
3 Okm. 

Bir gencimiz bugün 
büyük bir yurd 

turu yapmaya çıkıyor 

Şair ve bisikletçi Kamuran Bozkır 

Genç şairl e rden Kamuran Bozkır, 

buçrün Anadolu içinde 3000 kilometre
lik bir bisikle t turuna çıkıyor. Kamu-

ULUS 

Almanya' da Şanghayda Çin kıtaları 
ağır basmağa başladı Nurenbe~g 

Japonlar sahile doğru geriliyor Kongresıne 
Japon hava kuvvetleri dün gene '!~.~~~-~·~N.B.•i••" 
bl·r çok taarruzlarda bulundular bildiriyor: Fransa, Türkiye, Lehistan, 

Japonya, İtalya, Şili, Çin, Brezilya, Ar-
jantin, İngiltere, İspanya, büyük elçile
riyle Danimarka, Mısır, Romanya, İsviç
re, Avusturya, Yunanistan, İrlanda, Fin 
landiy.a, Portekiz, Kolombiya, Urugu
vay, Hayti, Küba, Irak, Letonya, Siyam, 
Yugoslavya, Macaristan, Belçika, NL 
karaguay, Dominik, Venezüella, Eston
ya, Bolivya, Panama, İsveç, Hollanda, 
Bulgaristan, Guatamala ve Meksika or
ta elçileri ve Amerika, Litvanya, Afga· 
nistan, Çekoslovakya. İran, Cenub Af
rikası birliği ve Lüksenburg maslahat
güzarları Nürenberg'teki parti kongre· 
sinde hazır bulunmak üzere kendileri
ne yapılan daveti kabul etmişlerdir. 

Yabancı diplomatlar yataklı iki hususi 
trenle 6 eylftlde hareket edeceklerdir. 
Kendileri için Nürenberg'de muhtelif 
tenezzühler tertib edilmiştir. Misafir
lere protokol direktöru refakat edecek
tir. 

Londra, 4 (Hususi) - Şanghaydan hilidiriliyor: Çin müdafileri mu
annidane birçok taarruzlarda bulunarak Vusung civarındaki japon 
kuvvetlerinin Lotian mevkiindeki japon kuvvetleriyle irtibat peyda et
melerine engel olmuşlardır. Japonlar, dün Çin hatlarını yarmak için bir 
çok teşebbüslerde bulunmuşlarsa da muvaffak olamryarak ağır zayi
ata uğramışlar ve sahile doğru geri çekilmişlerdir. 

Japonlar Paoşan istihkamının 
kendi taraflarından zaptedildiği
·ni bildiren haberin mevsimsiz ol
duğunu kabul etmişlerdir. Japon· 
ların devamlı hücumlarına rağ
men Şopei ve Y angtsepu mınta
kalarmdaki Çin hatları sarsılma
mıştır. Japonlar tarafından atılan 
yangın bombaları Şapeide birçok 
yangınlara sebeb olmuştur. Japon 
tayyarelerinin son günlerdeki mü
kerrer bomhardnnanları neticesin
de Vusung milli üniversitesi harab 
olmuştur. 

B. Musolini alman 
manevralarında da 
hazır bulunacak 

Berlin, 4 (A.A.) - Yarı resmi bir 
alman kaynağından bildirildiğine göre 
B. Musolini Hitler'i ziyareti esnasında 
büyük manevralarda hazır bulunacak ve 
ağlebi ihtimal ondan sonra Berlin'e gi· 
decektir. 

Ziyaret programı kati surette tes
bit edilmiş değildir. 

Bundan dolayı B. Musolininin ziya· 
retini bildiren resmi tebliğde bu tafsi
lat zikredilmemektedir. 

Stefani ajansının bildirdiğine göre 
de: Nüremberg konferansına iştirak e
decek olan ve 12 kişiden mürekkeb bu
lunan italyan heyetine dış bakanlık 
müsteşarı B. Basianini reislik edecek-
tir. 

Büyük bir bulgar 
gazetesi kapatıldı 

Sofya, 4 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
En mühim bulgar gazetelerinden olan 
Zora Sofya üniversitesi rektörünün neş
ri sansör tarafından yasak edilmiş olan 
beyanatım neşrettiğinden dolayı Bakan. 
lar Meclisi karariyle on beş gün tatil e
öilmiştir. 

Gazetenin direktörü mahkemeye mü
racaat etmek niyetindedir. Hükümet ta
rafından alınan bu tedbir gazetecilik 
m<:hflilerinde derin hoşnudsuzluk do -
ğurmuştur. Bugün öğleden sonra bütün 
gazeteler kararı tenkid eden makaleler 
hazırlamışlardı. Fakat sansör bunların 

neşrine müsaade etmemiştir. 

lSPANYA'DA 

Hükümetçiler Beleçi te 
şehrini z abtettiler 

Londra, 4 (Hususi) - Hükümetçi
ler Belçite'yi aldıklarını, asiler ise hü. 
kümetçilerin bu bölgedeki taarruzlarını 
püskürttüklerini bildirmektedirler. 

Santander cebhesinde asilerin ileri 
hareketi devam etmektedir. Bunlar Po
tcs şehrini de işgal etmişlerdir· 

Katalonya hükümetinin kayıdsız 
şartsız teslim olmağı asilere teklif etti
ği hakkında bir şayia dolaşmaktadır. 
Asi kaynaklardan bu hususta bir teyid 
veya tekzib vaki olmamakla beraber ge_ 
neral Kııeipo dellana yaptığı 1>ir teb
liğde bunlara imada bulunmuştur. 

ran Bozkır eski bisikletçilerdendir. Fa
kat son zamanlarda bisiklet sporunun 
arasına biraz şiir girmiş, spor azıcık 

gölgede kalmıştı. Nihayet şairde bisik
let hevesi tekrar başlamıştır. Kendisi 
bisikletle şiirin beraber gideceği kana
atindedir. Kamuran Bozkır, buradan 
doğru Bala üzerinden Kırşehire gide· 
cek, sonra Kayseri, Niğde, Ulukışla 

yoluyle Adanayı bulacaktır. Oradan ge
ri dönecek, Konya, Afyon, Kütahya, 
Bilecik, Bursa ve Yalovaya giderek, 
Eskişehir iızerinden Ankaraya döne· 
cektir. Bütün bu seyahat 36 günde bi
tecektir. Kamuran Bozkır dönüşte bi
rinci teşrinin 11 inci günü saat beşte 
Ankarada bulunacağını söylemektedir. 

Şairin bu seyahattan gayesi, çok 
sevdiği memleketi gezmek ve tekrar 
başladığı ~siklet sporu için icab eden 
antrenmanı yapmaktır. 

Tayyare laaliyeti 
Japon tayyareleri bugün şimal is· 

tasyonu bölgesinde de birçok taarruz
lar yapmışlardır. Bunlar Çin mPvzile· 
rini bombardıman ederek büyük zarar
lar yapmışlar ve çok alçaktan uçarak 
çinli askerlerle sivil halkı mitralyöz 
ateşine tutmuşlardır. Bu taarruzlar ne
ticesinde üç kişi ölmüş, 80 kişi yaralan. 
mıştır. 

Amerikan kıtalarının yanına 
bombalar düştü . 

Hava bombardımanları esnasında, 

amerikan deniz silahendazlarının bu
lunduğu mevkiin 250 metre yakınında_ 
ki Çin topraklarına 10 bomba düşmüş
tür. Amerikan kumandanlrğmın bulun
duğu blokharvz şarapnel parçalariyle 
örtülmüştür. Yaralı yoktur. Sonradan 
bir japon subayı kumandanlığa gelerek 
özür dilemiştir. Çinliler bir japon tay
yaresini düşürmüşlerdir. 

Yabancı konsolosların teşebbüsü 
Çarpışmalar esnasında sivil halk a. 

rasında büyük ölçüde zayiata meydan 
vermemek üz~re ingiliz, fransız ve a
merika jenet'al konsoloslan üçüncü ja
pon filosunun kumandanlığından japon 
gemilerinin şimdi bulundukları japon 
konsoloshanesinin önünden en az 150 
metr'!ye çekilmesi ve Şanghay beledi
ye birinci reisinden de Çin kıtaatının 
Putung'dan geri alınmasını, bir kilo· 
metrelik bir bitaraf saba tesisini istemiş
lerdir. 

1 ki taraf- da takviye kıtal arı 
getirtiyor 

Şanghay'da çarpışmaların yeniden 
şiddetlenmesi üzerine iki taraf da tak _ 
viye kıtaları getir~mektedirler. Merkez 
Çin ordularına nıensub kıtalar Şanghay 
üzerine ilerlemeğe başlamışlardır. Bu 
kuvvetler 20 fırka kadar tahmin olun -

maktadır. 

Şanghay civarında karaya yeniden 
japon kıtaları çıkarılnuştır. Bunların 
mevcudu malum değildir. Diğer taraf
tan Japonyadan Şanghay'a tam teçhi -
zatlı iki fırka daha gönderilmiştir. 

lngiliz elçisini yaralayan tayayreci 
bulunamadı 

Tokyo' dan bildiriliyor: İngilterenin 
Çin büyük elçisinin yaralanınasiyle ne _ 
ticelenen hadiseye sebeb olan tayyareci

nin milliyeti ve hüviyeti hakkında yapı.. 
lan araştırmalar hiç bir netice verme -
miştir. Büyük elçinin otomobilinin ta _ 
kib ettiği sanılarak tahkikata esas tutu
lan yolun hakikatta başk_a bir yol oldu. 
ğu anlaşıldığından tahkikatın yeniden 
başlaması muhtemeldir. 

Munzam büdce projesi japon 
diyetine verildi 

Çin harbrnın yol açtığı munzam 
masraflar hakkındaki büdce projesi di. 
yete verilmiştir. Ayrıca, başka bir pro-

Almanya yollar umumi müfettişi 

B. Tod bugün Halle - Nürenberg otos.. 
tradının son kısmı olan Bayreuth • 
Nürenberg kısmını merasimle açmıştır. 

Alman milli radyo postası çarşamba 
akşamı saat 20.10 ile 22 arasında Füh
rerin nutkunu verecek ve nutuk müte
akiben Nürenberg radyosu ile krsa 
dalgalı alman postaları tarafından neş

redilecektir. 

ı._K_O_ç;...~o_K_o_ı_s_HABERLER ı 
X Paris - Diş işler bakanı B. Del. 

bas, Türkiye büyük elçisi B. Suad Da
vaz'ı kabul etmiştir • 

X Bükreş - Milli Müdafaa Bakan -
lığına General Konstantin Vliaseviçi ta.. 
yin edilmiştir. 

X Roma - Enternasyonal sekizinci 
doğu fuarı 20 kadar milletin iştirakiyle 

açılmıştır. 

X Lokamo - Macaristan naibi Ami
ral Horti 1sviçreden buraya gelmiştir. 

X Londra - Roma'daki ingiliz bti
yük elçisi Sir Erik Drummond dış ba • 
kanlrğına gelmiştir. Mumaileyhin B. 
Eden'le görüştüğü sanılmaktadır. 

X Belgrad - Müttefik telgraf ajans
ları mümessilleri Belgradda iki gün kal
dıktan sonra Bled'e gitmişlerdir. 

X Londra - 14 eylfilde toplanacak 
Milletler Cemiyeti toplantısına Ağa 

Han'ın reislik edeceğini Deyli Herald 

bildirmektedir. 

X Moskova - Milli Müdafaa istik
razınm kazandığı muvaffakiyetten do
layı gazeteler hararetli neşriyatta bulun

maktadırlar. 

je ile de Çin harbı için başka bir büdce 
ihdas olunmaktadır. Diyet, askeri üni -
forma giymiş olan imparator tarafından 
bir nutukla açılmış ve meclis imparato
run nutkuna verilecek cevabı hazırla -

mıştır. 

Şimdiye kadar Çinden Japonyaya 35 
binden fazla japon dönmüştür. Dün 800 

çinli Japonyadan Çine hareket etmiştir. 

Şimal cephesinde 
Japonlar Tiençin - Pukeu hattı ü

zerir1'deki Tangkuantunu işgal etmiş-

lerdir. Japonlar Amoy limanını şiddet· 

le bombardıman etmişlerdir. Kalgan'da 

Şahar için muhtar bir müstakil hükü

met kurulmuştur. Bu hükümetin gayesi 

sulhu korumak, endüstriyi inkişaf et

tirmek ve kültür işlerinde ıslahat yap
maktır. 

Olimpiyadlar ve Japonya 
Çin • japon anlaşmalzrğ dolayısiyle 

Japonyanın 1940 olimpiyadlarını ha
zırlamaktan vaz geçece ği hakkındaki 

şayialar japon makamlarınca yalanlan
makta ve hazırlıkların ilerlediği bildi· 
rilmektedı. 

BASIN ICMALı ı 

Akdeniz emniyeti 
KURUN'da Akdeniz korsanlıklannı 

ve buna karşı a~ınması düşünülen ted. 
birleri inceleyen Asım Us, bu makalesin· 
de şu hükümlere varmaktadır: 

" Yalnız orlada zihinleri tereddüde 
ıevkeden bir vaziyet bulunduğunu da 
itiraf etımek lmmdır: Bazı fransız gaze
teleri General Frankonun elinde bir ta. 

nesi açık deniz!el'e çıkamıyacak derece
de bozuk olmak şartiyle iki denizalb ge
misinden başka bir vasıta bulutmıadığ.
nı, Akdenizde korsanlık yapan gemile
rin mutlaka başka bir memlekete aid oL 
masr lazım geldiğini ısrarla iddia edi. 
yorlar ... 

Bu iddia ne dereceye kadar doğru
dur? Doğru ise bu başka mem!eket ne
resi olabilir? 

Akdeniz emniyeti için toplanacak bir 
konferansın bir faydası da • gerçditea 
gizli yollardan Avrupa sulhunu kanştır. 
mak isteyen bir memleket varsa - ba 
işin meydana çıkması olacaktır. Y ahud 
dünya sulhunun muhafazası için Akcle
nize sahil olan memleketler arasında °"" 
ganize edilecek tesanüd kuvvetleri kaJ"o 
şısmda bu karşıtırıc1 amiller kendilik -
lerinden çekilip gitmeğe mecbur kala.. 
caktır. 

Hulasa Akdenizin emniyeti tehlikeli 
derecede bozulmuştur. Bu denize sahil 
olan memleketlerden biri ikisi ayn ,,. 
hareketsiz dursalar bile geriye kalan
lar ara!arında gerçekten birlettikleri 
gün bu emniyet pek kolaylıkla yerine 

getirilebilir .• 

iLANI HARBSIZ HARB 

AKŞAM'ın "Dikkatler'' sütununda 

deniliyor ki: 

Uanıharbsız harb !.. Bu söz, babef. 
İspanyol ve Uzakşark meseleleri meY

zuubahsolurken müteaddit defalar orta

ya atıldı. Fakat bu sefer iş bir kademe 
daha ilerlemiş bulunuyor: 

llanıharbsız bir umumi harb içinde ya. 

ııyor gibiyiz .•• Belki "gibi" si fazla! 

Her yerde tam techizatlı ordulann 
manevraları, şarkta ve garbta yüzbin
lik orduların çarpışma\arı, en kalabalık 
denizlerde - ve heyhat, bahusus bizim de 
en yakından alakadar olduğumuz dena
lerde - meçhul tahtelbahirlerin, tayyare. 

lerin muhtelif bayraklı gemileri batırma.. 
ları, bombalamaları. 

Belki henüz kuvayı külliyenin çar -
pışmadığı, fakat sahası itibariyle 1914 
den geniş bir cihan savaşı içindeyiz. 

Ne yazık ki, bu sefer umumi haıb 

ilansız başladığı için umumi sulliun da 
ne zaman ilan edileceği meçhuldür. 

Tam bir bercümerc! 

ÜST, ALT 

CUMHURIYET'te Peyami Safa a 
başlık altında yazdığı bir fıkrada diyor 

ki: 
Meçhul bir denizaltı gemisi, Bozca

ada önlerinde bir vapuru torpilliyor; 
meçhul bir denizaltı gemisi, kara sula
runıza girerek Marmaraya kadar soka. 
luyor; meçhul bir denizalb gemisi, ı .. 
panya sularında Hevok adlı bir İngiliz 

muhribine saldırıyor. 

Bütün bu hareketlerin Ortaçağ koıı
sanlddarından farkı şudur: O zaman bn 
iş, suyun üstünde, açıkça yapılıyordu 

ve m;Jtearrızın teşhis edilmesini ko!ay
laştıran bir sarahati vardı; şimdi ıuyua 

altına saklanarak meçhulün katmerJi 
siyah mantosuna bürünüyor ve yiizüne 

bir Fantoma maskesi geçiriyor. lngilte.. 
re, polis hafiyesi Şarlok Holmesin, em-

rine bir filo verse ve Akdenizi karış ka. 
rış damla dam!a aratsa, bu korsanbğm 

yüzünü örten maskeyi sıyırabilir mi? 

Zamanımız1n bir çok askeri ve siya
si hareketleri üst tabakadan alt'a geçti: 
Taarruzlar denizaltından yapılıyor; 

harblara ve ihtilallere ela1tından yardım 
ediliyor; hukuku düvel ayak altındım 

ses veriyor; şiddet ve cüret, Milletler 
cemiyetinin aczine bıyık altından giili
yor. 

Her şeyin üstü ve altı çok başka: 

üstüne bakarsanız bu, İspanya iç bar • 
bıdır, altına bakarsanız ispanyanın dı -
şındnki menfaatler de boğuşur. Üstüne 
bakaı-samz, şu çin - japon harbıdır; a1-
bna bakarsanız taarruz edenin hedefi 
Çin sedlerinden çok ötelere aşıyor. Hat· 
ta bugünkü polit:kanın üstüne bakal'
sanız umumi sulh ; attına bakarsanız L. 
deta, bir nevi, umumi harb. 

Dünyanın altını üstüne getirebile 
cek teh!ike de bu. 
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Belediyeler bankasının 
çalışmaları çok genişledi 

Elektrikle 
··ı·· ' oum. 

Mersinde bir sinemacının 
bedavacılara kar§ı 

tatbik ettiği ceza! 

Kaçakçılığa 
karşı tedbir 

Muhbirlere verilecek 
peşin ikramiye usulü 

Belediyeler Bankası umumi heyeti 

birkaç gün evel toplanarak 1936 hesab s k h • k b 
yılına aid meseleleri görüşmüş, bilan_ e sen şe ır ve asa aya 
çoyu kabul ve idare mclisini ibra et-

::::~:~;.:.~.~~:":::. bb~:~~;1d:~ fenni su tesisatı yapılacak Mersin, (Hususi) - Mersin'de feci 
bir hadise olmuştu. Yazlık sinemada et
raftan bazı kimselerin parmaklıkları at
lıyarak bahçeye girmelerine mani olmak 
için sinemayı işleten adam, bu parmak.. 
lıklara elektrik cereyanı vermiş ve bu 
yüzden bir kişi ölmüştü. Bu davanın 

görülmesine Mersin mahkemesinde de
vam edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar bakanlığı ka
çakçılığın azalması için aldığı tedbir. 
lerin çok kısa zamanda tesrilerini gös_ 
termiş ve hududlardan Vekalete ge
len malumata göre bilhassa cenub mm. 
takalarımızda kaçakçılık azalmıştır. 
Bakanlığın bu yolda aldığı tedbirle
rin biri da "peşin ikram.iıye,, usulü
dür. Gümrük idareleri kaçak eşyaya ait 
peşin ikramiyelerle, tahsil olunacak pa 
ra cezalarının istihkak sahiblcrine sü
ratle dağıtılabilmesi ht.:::::..isuna büyük 
ehemmiyet vermektedirler. 

ha kuvvetlenerek yurdun dört köşesi-
ne yardım elini uzatmıştır. 

Şimdiye kadar binbir imkansızlık 

içinde bunalan şehir ve kasabaları· 
mızdaki belediyelere yeni ruh ve 
hayat veren banka, yurdun bakım.. 

sız köşelerini şenlendirmek, onları 

tanzim ve imar etmek, onlara muh
taç oldukları parayı ikraz etmek, 
da r bü<lce!i belediyelerin başaramıya

cağı büyük i şlerde tavassutta bulun
mak, onlara kefalette bulunmak için 
1935 de kabul edilen bir kanunla bele
d iyeler imar heyetini teşkil etmişti. 

Belediyeler imar beyti, ilk iş olarak 
n üfusu 10 binden fazla şehir ve kasa
baların su. harita, kanalizasyon, spor 
alanı. ve bilhassa içme suyu işlerini 

programının başına almış, nüfusu 10 
binden yukarı olan 80 şehir ve kasaba
nın fenni su tesisatının 1940 yılı sonu· 
na kadar ve tahminen 9-10 milyon lira 
arasında bir para sarfiyle ikmal edilme_ 
si ve 1940 senesi ile 1945 senesi arasın
daki devrede de nüfusu 5 bin ile 10 bin 
arasındak i şehir ve kasabaların içme su
larının programa alınması kararlaşmış
tı. 

Ba..<-arılan işler 
Bu hıısusta idare heyeti raporunda 

deniliyor ki: 

•· -- Birinci kısım su işlerinden A
(l~na , Mersin. Tarsus, Gazianteb, Eski
sehir kasabaları su işlerinin 1.105.327 
li rıya varan tesisatı ihale edilerek ban
kaca finanse edilmi ştir. Adana, Mer
sin \'e Tarsus şehirlerinin su tesisatının 
inc::.sma haşlanarak bankamızca istih
k u'K raporlarının tediyesine başlanmış-
t.tT , , 

N:;;.amnamedeki deği§iklikler 
R porda. banka esas nizamnamesinin 

lnn m<>ddelerinde yapılan değişiklikler 
ve ilaveler birer birer anlatılmaktadır. 
B deği iklik ve i11iveler şunlardır: 

A - Beled iyeler Bankasının kefa
l c+in · havi bonoların bankamızca iskon
to edileb lmesi, 

B - Be1ediye1erin elektrik, su te
si c;atı, itfaiye teşkilfitr için mübayaa 
edecekleri motör. dinamo, tel. saat ve 
sair el ektrik malzemesi ile su boruları, 
saatleri ve itfaiye vesaiti. aıat ve edeva
tının mub~yaalalarma ve kurulmasına 
tıwa r.su t edilmesi, 

C - t kra;; ve kefalette belediyele
r in "~~erdikleri karşılıklardan ciba
yetlcri hususi idare1ere a;d olanlar hak_ 
kında mc~kiır idarelerin de teahhüdJe
rinin alınması, 

Ç - İhtiyat ak'ie1erinin. Maliye Ve
kal etinin muvafakatiyle, devlet dahili 
ic:tikra z tahvillerine veya bu tahvHler 
derecesinde faiz getiren diğer menkul 
kıymetlere yatırılması, 

D- Safi karın tevzi şekliyle beledL 
yelere ajd temettüat hakkında yaprla
cak muamelenin tayini. 

E - Hususi idare mallarının da be-

Tefrika: No. 1 16 

1 esisat 3 senede bitirilecek, bu iş 
içın 9-10 mıl.qon lira sarf edilecektır 
tediye malları misillu bankamızca si
gorta edilebilmesi gibi zaruri ve fay
dalı bazı tadil ve ilavelerden i!Jaret bu
lunmuş ve bu sayede bankamızca şimdi
ye kadar yapılamıyan b3zı işleri yapa
bilmek sahasına sokulmuştur. 

Banka sermayesi 
Bundan sonra raporda geçen hesab 

senesine aid işler anlatıldıktan sonra, 
bankanın birinci devre hizmetinin de
vam ettiği üç sene on ay içindeki çalış -
malar hakkında şu hesab hulasası ve • 
rilmektedir. 

''Bankanın ilk tesisinde sermaye mev
cudu 1.576.509 liradan ibaret olup 
748.964 lirası 1933 senesinde yedi ay 
içinde, 1.057.062 lirası 1934 senesinde, 
885.523 Jirası 1935 senesinde, 1.089.856 
lirası 1936 senesinde, 53.666 lirası % 34 
hesabiyle karlardan sermayeye ayrrdığı_ 
ğımız mikdar ile ceman 5.411.580 lira 
takib ve tahsil edilmek suretiyle serma
yenin kudreti artırdlllIŞ ve bankanın 

bünyesi takviye edilmiştir. 
Sermayemizin böylece seneden sene

ye gösterdiği tereffü şüphesiz ki bele -
diyelerimiz erk3.nırun kanu.nl vazifele -
rinc karşı ibraz eyledikleri bağlılık ile 
bankamıza karşı gösterdikleri takdire 
layık ciddiyet ve alakalarından münbais 
bulunduğunu ve bankanın mali bünye -
sinde bu suretle görülen kudret ve in -
kişaf kabiliyetinin belediyelerin her tür
lü ihtiyaçlarının yakın senelerde tema -
men tatminden uzak olmadığını tebarüz 
ettirmekle beraber hükümetimizin de 
böyle bir banka kurmasındaki isabetli 

düşünce ve kararım bir kere daha lisa
nı şükranla anmaktan derin bir haz duy
maktayız. 

Faiz haddi 
Bidayeten ikrazat için faiz haddi 

% 8 tayin edilmiş iken belediyeleri.mL 
zin mali vaziyetleri ve ödeme kudret
leri göz önünde tutularak faiz haddi 
% 6 1/2 ye indirilmiş ve belediyelerin 
borç mukabili gönderdikleri paralar için 
de ayrıca % 3 faiz verilmesi esası ka
bul olunarak faiz haddi daha aşağıya 
indirilmiştir. 

On sene takait 
Bidayeten beş seneye kadar taksit

lerle para verılmekte iken belediyelere 
sühulet ve ödeme kudretleri arttırılmış. 
olmak için on sneyc kadar müsavi tak. 
sit usulü kabul edilmiştir. 

Belediyelere bors. 
1936 mali yılı sonuna kadar müra

caat eden belediyelerden 144 belediye
ye 4,688,622 liralık ikraz ve kefalet ka· 
rarı verilerek bundan 2,532,105 lirası 

bilfiil ikraz ve kefalet edilmiş ve 1,163 
429 lirası mukaveleye raptedilerek ta
leplere amade tutulmuş ve 993, 088 lira_ 

lık taleplerin de muamelesi derdesti ic
ra bulunmuştur. 

Bu tafsilata göre sermayenin mü
him bir kısmı boş bırakılmamış ve baki
yesi de bankan.n menfaatine elverişli 
suret ve şekillerde tenmiye olunmuş

tur. 
İstikraz ve kefalet taleplerine karşı 

basiretkarane hareket olunmakla bera
ber belediyelere azami teshilat ve yar
dımlar da yapılmıştır. Borç taksitleri, 
müddetleri içinde tamamen tahsil olu
narak meşkük bir vaziyet tehaddüs et
memiştir. 

Sigorta 
Belediye ve hususi idare malları şim. 

diye kadar doğrudan doğruya kendi ta
raflarından muhtelif harik sigorta şir
ketlerine sigorta ettirilmekte ve bun. 
dan yalnız resmi dairelere has tenzilat 
yapılmakta idi. Bankanın teessüsünden 
ıonra esas nizamnaıneınizin müsaade
siyle bu malların sigorta işleri daha e
saslı ve sağlam ve betahsis yangın teh
likelerine karşı bu idareler için daha 
faydah ve emniyetli mukavelenamelere 
raptedilmekle beraber bu yüzden mües
sesemiz için ceman 33,363 lira radde
sinde aynca kar temin olunmuş ve bun
ların kıymet itibariyle tutarı hakkında 
istatistiki malUmat elde edilmiştir. 

Bankanın inşaatı 
İcardan kurtulmak ve merkezi hü

kümetin iki kısmını birbirine rapte
den mutena bir yerde şehrin tezyinine 
hizmet edilmiş olmak maksat ve gaye
siyle bir arsa alınarak bunun üzerinde 

bankayı istiab edecek ve artan kısmm
da diğer resmi bir daireye veya bir mü 
esseseye elverişli kiralık bir katı ve 
memurların veya hariçten tutacakları 

n ikametleri için dört apartman daire
sini muhtevi inşaat ve tesisat vücuda 
getirilmiş ve bunların ikmal ve muvak.. 
kat kabul muamelelerinin icrası da kuv
vei karibeye getirilmiştir. 
Arsa bedeliyle birlikte banka 
binasının ihale bedeli ve kon· 
trol ve proje masrafları ....... . 
Mo1>1e ve mefruşat bedeli ..... . 
Lüstr ve ampuller ........... .... . 
Kaeatar, dolaplar, yazı nıaki-
neJeri ve teferrüatı ..... .......... . 

Yekiin 

448 835 
34400 

5985 

!U90 
498410 

Yukarıda gösterilen hususat için 
bankaca şimdiye kadar alakadarlara 
nıahsuben, 240,218 lira muvakkat he
saplardan tediye olunmuştur. 

- M akıaJ ve gaye 
Bundan sonra bankanın tesisindeki 

maksad ve gaye şu suretle anlatılmak. 
tadır: 

Bankamızın tesisindenberi takib 
ettiğimiz maksat ve gaye bu memlekete 
hayırlı olan bu müessesenin münhasr-

Bu davada sinema kiracısı B. Halil 
Eserle, sinema memuru B. Mehmed Sa.. 
bah ölüme sebebiyet suçiyle mevkuf bu
lunmaktadır. Son celselerde çok entere
san bir safhaya giren muhakemede mü
dafaa şahidkri dinlenmiş ve parmaklık. 
Iara verilen elektrik cereyanının mahi _ 
yeti ve cereyan verilmesi emrinin kimin 
tarafından verildiği noktası üzerinde 
durulmuştur. 

Suçlulardan Mehmed Sabah demir 
parmaklıklara verilen cereyanın manye
to cereyanı olduğunu iddia etmiştir. Fa
cia vuku bulur bulmaz tetkikat yapan 
fen heyeti verdiği raporda bu cereyaom 
180 voltluk bir şehir cereyanı olduğunu 
bildirmişti. Bu raporu veren Adana be
lediyesi elektrik fen memuru Yusuf Z~ 
ya ile Adana elektrik şirketi baı kont
rolörü Yunus mahkemeye izahat vere
rek demişlerdir ki: 

- Demir parmaklıklara verilen ce • 
reyam götüren tel toprak teline demir 
parmaklıkların kırmızı boyalan kazına
rak bağlanmıştır. Tahta otan bölmelere 
de cereyan tel köprülerle geçirilmiştir. 

Bu suretle parnıakhklara 180 volthık ~ 
reyan verilmiştir. Bu cereyan da bir 
adamı fü.dürmeğe kafidir. 

Suçlu Mehmed Sabah, cereyanın 

manyeto ile verildiği iddiasını tekrarla
mıştır. Fakat şahidler, oradaki araştır. 
malarda manyeto makinesine tesadüf e
dilmediğini söylemişlerdir. Mahkeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

ran sermayesini arttırmak, umum maaş 
ve masraflarda azami derecede tasar· 
rufa riayetle asgari bir kadro ile işleri 
başarmaktan ve mevzuatımızın müsaade 
ve çerçevesi haricine çıkmaksızın ser· 
mayenin hüsnü tenmiyesinden ibaret 
bulunmuş ve bu düşüncelerin netice
leri de sene nihayetlerinde umumi mas
rafla temettüatın mahsullerinde görül
müştür ki bu bapta yüksek heyetinize 
mücmel bir fikir verebilmek için bu ne· 
ticeyi aşağıda arzetmekle bahtiyarız: 

Umumi Sa.fi Umumi 
Senesi masraf kir kar 
1933 (7 aylık) 35 226 55 092 90318 

1934 fi6 049 84762 150 811 
1935 79 576 178 991 258 567 
1936 82 314 279 889 362 203 

Yekiin 263165 598 734 861899 

Kar ve zarar 
1936 mali yılı içinde bankarun muh

telif muamelelerinden elde edilen tem.et
tüattan, gene bu yıl içindeki umumi mas
raflar ve amortismanlar çıkarıldıktan 

sonra kalan safi karumz 279.889 lira 
70 kuruştur. 

Peşin ikramiye 
Tutulan kaçak eşyaya ait peşin ik

ramiyelerin derhal tevziini kanunun 
emri hükümlerinden bulunmaktadır. 

Fakat bazı müstesna hallerde ikrami
yenin kazanana verilmesi uzamaktadır. 
Bunun için bakanhk, haberdar edilir 
edilmez havale göndermek suretiyle 
vaktin uzamasını önlemektedir. 

Peşin ikramiye, tutulan kaçağın ce
zasiyle sif kıymeti tutarından muhbir_ 
lere ve müsadere eden memurlara % 
25 nisbetinde verilmektedir. Ancak bu 
mikdar tutulan malın maliyet klı}'meti
nin yarısını geçmiyecektir. Eğer vaka. 
da muhbir bulunmıyorsa buna ait his
senin üçte ikisi de yakalıyan memurun 
ikramiyesine ilhe edilmektedir. 

Mesela bir ihbar neticesinde tutu
lan 10 kilo kaçak tütün için bir kilo tü. 
tün 40 kuruş ve bir kilonun cezası 5 li
ra olduğuna göre muhbire ve müsade
re edene 13.50 lira ikramiye verilecek
tir. Ve bunun 4.05 lirası derhal tediye 
edilecektir. 

Hemen talml edilen 
cezaltıTa gelince 

Yakın ramana kadar hükmü mütea
kib derhal tahsil edilen paralar önce büd· 
ceye irad kaydedilmekte, sonra hak sa.. 
hiblerine dağıtılmakta idi. Fakat bu 
usulün tereddüdlere ve gecikmelere yol 
açtığr görüldüğü için başka bir şekil bu
lunmuş ve uzun formaliteye lüzum gö
rülıµeden tahsil edilen paranın derhal 
tevzi edilebilmesi imkanları temin edil
miştir. 

Gümrük memurlarımızın vazifelerini 
kolaylaştırmak ve alacakları parayı, ay
larca beklemeden ellerine geçirebilme • 
lerini temin etmek bakımından bu yeni 
usulün ne kadar yerinde olduğu, der • 
hal tesirini göstermesiyle sabit olmuş • 
tur. 

T akıitle tahsil edilen cezalar 
Parça parça tahsil edilen para ceza

lan da, tutulan kaçak eşyanın sif kıy -
meti birinci taksite ilave edilmek ve ve
rilen peşin ikramiyeler birinci taksitin 
tevzii esnasında alıkonulmak suretiyle 
dağıtxlacaktır. 

İçinde bulunduğumuz mali yıl zar • 
fında tahsil edilip de büdce gelirine a -
tındığı halde hak sahiblerine dağıtılma
mış olan cezalar vakit geçirilmeden müs• 
tabaklara tevzi edilecektir. Bundan son· 
ra tahsil olunacaklar da aym basit usul· 
le memurlara verilecektir. 

likten tıkaçlarla kapamalı idi. 

. ·.... _,... ' 

Şet<~pirden .. Hikayeler 

manda yaşayan vahşi hayvanlar mı gelip 
ellerini yalayacak, ona dalkavukluk edecek
lerdi? 

Burada bir gün kök çıkarmak için top
rağı kazarken kazmasının ucu sert bir şeye 
deydi. Bu bir yığın altındı. Hiç şüphesiz, 
cimri adamın biri buraya, günün birinde, 
gelip çıkarmak niyeti ile gömmüş, fakat bu
nu yapmağa eli değyıeden ve bu hazineyi 
kimseye haber vermeden ölüp gitmişti. 
Böylece bu define burada toprakların ara
sında kimseye ne zarar, ne de fayd;ı ver
meksizin, durup duruyordu. Onu ilk defa 
Timon'un kazması meydana ve ışığa çıka
rıyordu. 

tiriyor, şimdi bu kazdığı altınların da insan
lar arasında ne büyük f ela.ketler doğuraca
ğını aklından geçirerek zevk duyuyordu. 

Tam bu sırada bu mağaranın yakınından 
bir tak.mı ~skerler geçiyordu. Bunlar, Atina 
senatörlenne karşı ayaklanmış olan atinalr 
yüzbaşı Alsibiades'in askerlerinden bir kıs
mı oldukları anlaşılıyordu. (Çok defa gene
rallere ve en iyi dostlara karşı gelen ati
nahlar, şükran nedir bilmez, nankör kimse
lerdi.) Bu yüzbaşı, muzaffer askerleriyle bir 
zamanlar müdafaa ettiği insanların aleyhi
ne harekete geçmişti. Timon' bu yüzbaşıyı 
çağırarak bulduğu defineyi alıp .askerleri a
rasında taksim etmesini söyledi. Bunun 
karşılığı olarak. kendisinden hiç bir hizmet 
istemiyordu: Yalnız askerleriyle gidip A
tinada taş üstünde taş, omuz üstünde baş 
bırakmamalı idi. İhtiyarların beyaz sakal
larına acımamalı idi; çünkü bunların hepsi 
birer dolandmcı idi. Çocuklara merhamet e
dip canlarını bağışlamamalı idi; çünkü bun
lar da byüyünce birer düzenbaz olacak de
ğiller mi idi? Gözlerini ve kulaklarım mer
hamet uyandıracak ve yüreğini yufkalaştı-

Ne bebeklerin, ne bakirelerin, ne anala~ 
rm feryadına aldırış etmeli, hepsini kılıç
tan geçirmeli idi, yüzbaşı, bütün atinaltları 
kılıçtan geçirdikten sonra, Timon, tanrının 
onu da kahretmesi için dua ediyordu. Çün
kü bütün atinalılar hakkında bu kadar son· 
suz bir nefret hissi besliyordu. 

Yazantar: Mary ve Charlea Larnb 
Çeviren: Nurettin ARTAM . 

A tinalı . 1 imon 
elbiselerinden soyundu. Orada bir mağara 
kazarak içinde yaşam.ağa, yabani kökleri 
kemirip karnını doyurmağa, insanlardan 
daha dost ve daha zararsız olan yabani hay
vanlarla gezip tozmağa başladı. 

Bu ne büyük değişme idi. Bütün insan
ların yüzünü güldüren zengin cömerd ve ne
şeli Timon, şimdi çıplak ve insanlardan tik
sinir bir Timon olmuştu! 

Dalkavukları nerede kalmışlardı? Uşak
ları ve maiyeti nerelerde idiler? Artık, oda 
hizmetçisi yerine şu ılık rüzgar mı sırtına 
havadan gömlek giydirecekti? Şimdi üze
rinde kartallar tüneyen şu ağaçlar mı onun 
vereceği emri bekliyeceklerdi? Hastalandı
ğı zaf!'lan şu serin ırmak mı ona sıcak su ve 
et suyu hazırlayacaklardı? Yoksa, bu or-

Burada öyle yüklü bir servet vardı ki e
ğer Timon eski kafasında olsaydı, bununla 
bütün o dalkavuk dostlarım yeniden satın a
labilirdi. Fakat Timon, artık bu yalancı dün
yadan bıkmış, usanmıştı. Altın, onun gözle
rine zehirli bir nesne gibi görünüyordu. 

Timon, bu düşüncelerle bu defineyi ye
niden örtmeyi düşündü. Fakat bir avuç altı:
nm bile insanlar arasında ne kadar eşkiyalı
ğa, adaletsizliğe, rüşvet alıp vermeğe, taz
yika, cinayete sebeb olduğunu hatırına ge- racak her manzaraya ve her sese karşı çe-

Timon, burada herkesten uzak, tek başı .. 
na, bir insan hayatından çok farklı bir ha• 
yat yaşayadururken, günün birinde mağara• 
smm önünde bir adamın kendisinin hayran 
ve hürmetkar bir tavırla durduğunu görereli 
şaşırdı. Bu, namuslu ve sadık uşağı Flavi4 
us'du. Fazileti ve iyi kalbliliği yüzünden e~ 
fendisinin bulunduğu yeri aramış, nihayet 
bu mağaryı bularak buraya da hizmetini ar .. 
zetmeğe gelmişti. Burada, bir zamanlar, şa .. 
tafatlı bir hayat süren efendisini çınl çıp~ 
lak ve hayvanlar arasında hayvanlar gib( 
hayat sürer görmek zavallı adamcağızı ke~ 1 
dertlen dondurmuş ve ilk bakışta dili tutul• 
muş gibi, kala kalmıştr. Nihayet, bir iki söz 
söylemeğe mecal bulduğu zaman da göz yaŞ-4 
lan ve hıçkmk kendisini o kadar sarsmıştı 

(Sonu var) 
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İngiliz hakeminin idaresinde )8 İnci balkan) 
Türk denizcileri dün Oyunları 
İngilizleri 3-1 yendiler Başlıyor 

(Başı J, inci sayfada) 
lerinin hakimiy eti altında geçti. İngi
lizler bütün gayretlerine rağmen bu ha
kimiyeti bertaraf edemiyorlar, fakat sı
kı bir müdafaa tesis ederek sayı yapıl
masına mani oluyorlardı. Bu devrede 
türk denizcilerinin ç ıkardıkları oyun 
cidden güzeldi. Her verilen pas mutla
ka yerini buluyor ve ayaktan ayağa gi
den pas oyuna birinci sınıf bir futbol 
takımının manzarasını veriyordu. Mü
dafaa, ve muavin hattı ile hücum battı 
arasındaki anlaşma ve ahenk de mükem
ınetdi. 

Jngilizlerin golü 
İngiliz takımı, bilhassa hücum hat

tında pişkin oyunculara malikti. Topu 
kapar kapmaz derhal tehlikeli vaziyet
lere giriyorla r ve daima frrsat kollu
yorlardı. Nitekim. türk de nizcileri bü
tün devrede hakim oynadıkları, ingi
liz denizcilerinin kalesi önünden ayrıl
rnadıkları halde, otuz d ördüncü daki
kada bir gol yediler. İngilizler-in kaJe. 
si önünde ofsayd bahsinde pek titi:.> 
davranan hakem, ingiliz sağ içinin iki 
ınüdafiin arkasında aldığı bir pası bir 
şütle türk kalesine tıkmasma ses çıkar
madı ve hakim ovn ı v aıı takrm bu suret
le 1-0 vaziyete düştü. 

Devrenin mü tebaki krsrnı gene in
giliz kalesi önünd, g eçti. Fakat hakem 
ofsayd kaidelerini o kadar müteassıba
ne takib edivordu ki türk muhacimleri 
~ayı çıkarmak imkanını bulamadılar ve 
•!evre bu !lekilde nihayetlendi. 

__ s_ınLJYOGRAFY A 1 

Yerli mallar postası 
İstanbul yerli maJlar paazrı reklam 

visi t:trafından üc ayda bir çıkmak ü-

-. re "Yerli Mallar pazan postası., namı 

altında bir mecmua neşrine baslanmıştır. 
İlk sayıs nı gordüğümüz bu mecmua ge

rek iç tanzimı, gerekse baskı nefaseti iti

barile cidden mukemmel bir eserdir. Av

rupa m cmualarmı aratmıyan bir mü • 

kemme •ette o lan bu mecmuada sonba

har mo a .c re}•anlarma dair enteresan 

Yanlar ve resimlerle birlikte Türkiyede 

pamuk meselesini tahlil eden etraflı bir 

yazı, güzel bir hikaye. cazib resimler ve 

yazılar vardır. Bu deeğrli mecmuayı 

tavsiye erleriz. 

inkılab tarihi 
Maullim Ömer Kemal Ağar tarafın· 

dan yazılmı olan çok muhtasar bir in

kiliih tarihi halkın istifadesi için Elii

ziz halkevi nesriyan arasında basılıp 

Ortaya konulmuştur. Çok açık ve sade 

bir ifade ile yazılmış olan ve 32 sayfa 

tutan bu broşürde türkün eskiliği ve 

büyüklüğü kısaca anlatıldıktan sonra 

inkilabı hazırlatan ve tahakkuk ettiren 

hadiseler anlatrlmakta ve inkiliibrmızm 

ana prensipleri hiilasa edilmektedir. 

Tarım istatistikleri 
lstatsitik gene] direktörlüğü neş

riyatının 93 üncü sayısını teşkil etmek 

Ü.Zere 1928 - 1936 tarım istatistikleri bir 

cild halinde neşredilmiştir. 252 büyük 

sayıfa ile kuşe kağıdı üzerine renkli gra. 

fiklcri 30-60 sayfadan mürekkeb olan 

bu eser vilayetlerimizin muhtelif mah

suller üzerine ekim ve mahsul vaziyetle. 

rini teferruatlı bir surette tesbit etmek

te ve grafiklerle de bu rakamlarır. daha 
göze çarpar ve mukayeseli bir şekilde 

kavranmasına imkan vermektedir. 

Yücel 
İstanbulda gençlerden mürekkeb bir 

grup tarafından neşredilen bu aylık ede
bi mecmuanın cyliıl sayısı güzel bir 
renkli kapak içinde olgun münderecat
la çıkmıştır. Bu nüshada şu yazılar var
dır: Şchsiivaroğlu Haluk: harb edebiya
tı, Doktor Münip Hayri Ürgüplü: Sa -
nat ve inkılab, Andre Maurois: Stend
hal ve Aşk, WilJ Durant: en büyük on 

Beraberlik sayısı 
İkinci devre, gene türk denizcileri-

nin tazyiki altında geçti. Bu tazyik se· 
kir:inci dakikada ilk semeresini verdi. 
Ve Kamilin bomba gibi bir şiitü firikik 
fırsatını beraberlik sayısına tahvil etti. 

ikinci sayı 
Bu sayıdan sonra oyunun akibeti 

hemen hemne taayyün etmişti. Rakib
lerinin müdafaa hattı içinde oynayan 
türk muhacimleri muhakkak bir sayının 
peşinde koşuyorlardı. Nitekim on bi
rinci dakikada Adnan sıkı .bir şütle i
kinci sayıyı yaptı ve Hakkının 16 ıncı 

dakikada üçüncü defa ağlara takdığı top 
türk denizcilerinin galibiyetini garan· 
ti etti. Üçüncü golden sonra İngilizler 
soldan sıkı bir iniş yaptılar, fakat mu
kabil müdafaa bu hücumu kesti ve türk 
denizcileri gene vaziyete hakim ol du
lar. İngiliz kalecisi üstüste atılan şiltle
ri çevirmek için çok müşkülat çekiynr 
du. Kalecinin birkaç muvaffakiyetli 
hareketi istisna edilirse. sayı: adedinin 
artmamasının iki ehemiyetli sebebi ken· 
dini hissettirci: 1 - Türk denizcileri 
talihsizdi. 2 - Sağiç ve soliç lüzumun
dan fazla şahsi oynuyorlar ve kendile
ri gol yapmak için frrsatları feda edi
yorlardı. Oyun bu şekilde 3-1 türk de· 
nizcilerinin galibiyetiyle bitti. 

Moda deniz yarışları 
Yarın modada deniz yan,lan tertib 

edilecektir. Amiral Mehmed Ali ögle 
üzeri Yat kulübde bir ziyafet ve akşam 
da bir kokteyl partisi verecektir. 

İzmirde futbol turnuvası 
İzmir enternasyonal fuar komitesi, 

fuarın devam ettiği müddet için hazır

ladığı programda spora da büyük 

bir kısım ayırmış ve bilhassa Türkiye 

futbolunun en yüksek derecesini elle

rinde tntan Ankara, İstanbul ve İzmir 

muhtelit takımları arasında bir futbol 

turnuvası tertib etmişti. 

Bu karşılaşmaların, programa göre~ 

bugün b:aşlamıs olması liizımgelmekte 

idi. Fakat idari bazı sebeblerle maçlar 

geri bırakılmıştır. Bu sebeble Ankara 

muhtelitinin a,1cak önümüzdeki çarşam

ba günü şehrimizden hareket edeceği 

haber verilmektedir. 

Bu takdirde müsabakalar gelecek 

hafta tam bugün başlamış bulunacaktır. 

Milli küme maçlariyle üç şehir ara

sında, açığa vuruJmıyan bir spor reka· 

beti göze çarpmakta idi. lstanbulun 

dört takımı bu karşılaşmalar netice

sinde filen üstünlüklerini göstermiş

lerdir. Buna rağmen bilhassa Ankara 

taknnları, bcklenilmiyen zamanlarda 

elde ettikleri galibiyetlerle Ankara 

futbolunun bugünkü derecesini göster

mişlerdi. Muhtelit takımlar çok vakit 

hakiki kuvvetlerinin izharına vas1ta ola 
maımakla beraber, bu futbol çarpışmala
rı, mevcud samimi rekabetin, bir kere 
daha. sahada ölçülmesine vesile teşkil 

edecektir. 
Bu bakımdan ehem.iyeti göz önünde 

olan maçlarda muhtelitimize iyi şans 

dileriz. 

Sovyetler birliğinin yeni bir 
tayyare rekoru 

Moskova, 4 (A.A.) - - Tas ajansı bil

diriyor: Tayyareci Alekssev, iki motör

lü Ant 40 tayyaresiyle ve bin kilogram 

yüle 12.000 metreyi mütecaviz bir yük

sekliğe çıkmak suretiyle sovyet tayya. 
recisi Kokkinanın dünya rekorunu kır
mıştır. 

şair: Sabiha Özsoy: Ayşe Ablanın gö. 
nül acısı (Hikaye), Giovanni Papini, 
Ftriologya kürsüsü, Orhan Burian: ye
ni Halide Edib: Behçet Kemal Çağlar, 

Fazıl Hüsnü, Haşim Nezihi, Ferda Gii
ley, Cahid Hilmi, Muzaffer Kemalin şi
irleri, bir çok notlar, resimler, karikatür
ler. Seniha Bedri tarafından tercüme e. 
dilmiş olan Madam Butterfly eseri ilave 
olarak verilmektedir. 

Türk atletleri dün 
Bükreşe vardılar 

Bükreş, 14 (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Dün akşam, bazı atletlerin 
rahatsızlanmalanna sebeb olan fırtına
lı bir seyahatten sonra saat ıo da Kös. 
tence 'ye vardık ve Türkiye konsolosiy
le romen spor fedarasyonu ikinci reisi 
tarafından karşılandık. 

Saat 14,30 a kadar Köstencede kal. 
dıktan sonra Bükreşe hareket ettik. At. 
!etlerden Rıza, Maksud ve Raif treni 
kaçırdıkları için gece treniyle sonradan 
geldiler. 

Saat 17.45 de Bükreşe muvasalat 
ettik. İstasyonda Türkiye elçisi B. Sııp. 
hi Tanrıöver'le büyük bir sporcu ve 
halk kütlesi tarafından karşılandık ve 
Onyon otele indik. Diğer Balkan ekip -
leri palas, Splandid ve park otellerinde 
misafir edilmişlerdir. Balkan komitesi 
azası da Atene palasa yerleşmiş bulun • 
maktadırlar. 

Romen spor federasyonu sekizinci 
Balkan oyunları için örnek olarak olün
piyadlan almış ve her şeyin intizam 
içinde cereyan etmesi için hiç bir feda· 
lcarhktan kaçınmamıştır. 

Diğer Balkan ekipleri de Bükreşe 

geldiler. Türk ckipi 17, yunan ekipi 27, 

yugoslav ekipi 20, bulgar ckipi 18 atlet

ten mürekkebtir. Romen federasyonu 

111ahfillerinde söylendiğine göre, romen 

ekipi çok kuvvetlidir Te yugoslavlan 

yendikten sonra ikincilikte yunanlıları 

tehdid etmeğe karar vermiş olduklan da 

anlaşılmaktadır. 

Balkanlı atletlerin gelişleri dolayı • 

siyle her yer bir bayram manzarası gös-

termekte idi. Bük:reş istasyonu ile ao • 

kaklar Balkan bayraklarıyla donatı~§

tı. Romen organizasyonu, bilhassa ha

rici görünüşü itibariyle, muntazam bir 

manzara arzetmektedir. 

Romenlerle yunanlılar arasında, ha -

kemlerin seçimi bakmundan ufak bir an

laşmazlık vardır: şimdiye kadar yerleş

rni~ olan adetler hilafına olarak bütün 

hakemler romenler arasından seçilmi~ -

tir ve romenler bütün Balkan milletle

rinden seçilmiş bir hakem heyetini ka

bul etmeğe mütemayil görünmemekte • 

dirler. Yunanlıların muarız olduklan bu 

noktaya, müsabakalara iştirak eden di

ğer milletlerin de itiraz edecekleri tah

min olunuyor. Bunwıla beraber, mesele

nin Balkan komitesi protok:olu mucibin... 

ce ve her milletten hakeın kabul ('dil. 

mek suretiyle hallolunacağı umulmak -

tadır. 

Sekizinci Balkan oyunları yarın sa

at 16 da Bükreş stadında Romanya Kı
ralı S. M. Karol tarafından açılacaktır. 

A!;ış töreni dolayrsiyle toplar atılacak 

ve Balkan milletleri arasmdaki sulhper

ver anlaşmayı semboliıe etmek üzere 

~Ü\·ercin1er salıverilecektir. 

Karadeniz havuzunda 

~i ukavemet ve 
ba.qrak garlŞl 
Bugün Karadeniz havuzunda bölge 

su sporları birincilikleri müsabakaların
dan 4X200 bayrak ve 1500 metre muka

vemet yarışlarr yapılacaktır. 
Bu suretle bölgemızın su spor1an 

936_937 yılı yüzme ve atlama birincilik-

leri tamamlanmış olmaktadır. 

Haber aldığımıza göre, sporcuları

mız 16-17 cylUl tarihlerinde İzmirde 
yapılacak olan büyük deniz müsabaka.. 

larına davet edilmişlerdir. Ankara böl

gesi bu müsabakalara i~tirak için he

nüz kati bir karar vermiş değildir. Bu_ 

gün yapılacak müsabakalardan sonra 
alakalı heyet rekorları tetkik ederek 
iştirak edip etmemek kararmı verecek

tir. 
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Y HARBDA EIVTELiCENS SERVİS.: ŞEFLIGINI 
azan: YAPAN ŞiMDiKi INGILIZ iÇ BAKANI 

Samuel Hor-
No:7 Çeviren: Hikmet TUNA 

... gözlerimi bağlıyacaklar ve ancak 
ondan sonra bu esrarengiz adamın 
yanına varabileceğimi sanmıştım 

Kendisiyle ilk görüşmem, çok tipile 
olmuştu. Beni rusçadan imtihan etmesi
ni, rus hayatı, ruıı ordusu hakkında su.. 

aller sormasını beklemiştim. Hemen he
men gözlerimi bağlıyacaklar, ve ancak 
ondan ııonra bu esrarengiz adamın ya
nına varabileceğimi ganmıştım. Halbuki 
bunun yerine, her gün bildiğimiz gÖr· 
düğümüz alelade bir odada birkaç çift 
aaygı ve nezaket cümlesi, hulul edici bir 
nazar, ve fevkalade bir feY olmamakla 
beraber, istediğim takdirde bu vazifeyi 
alabileceğimi ifade eden bir muvafa
kat baş eğişi ile karşılaştnn. Alacağun 
vazifenin ehemiyetaiz oluşu, tefimin 
etrafını çevirell §eylerin ümid ettiğim • 
den başka türlü çıkıtı, nemi ekııiltebilir
di? Her halde bu it beni Rusya'ya ulat
tn·mış n fÜphesiz ki, fevkalade entere.. 
1811 olan bir faaliyete ıevketmiJ olacak
tı. Birkaç saniye zarfında Entelicena ıer· 
viııinin kadrosuna girmiş bulumryordum. 
Bundan sonra birkaç hafta içinde de 
yapacağım iti ve Eaaliyetimin, nasıl bir 
mevkie geçmekliğimi icab ettireceğini 
öğrenecektim. l tilaf devletlerinin kar· 
tıklı olarak hiribirlerinin memleketle
rinde Entelicenş servis miaiyonlan bu
Juudurduldanm söylersem, çoktanberi 
ifşa edilmemi§ bir sım ele vermİf ol .. 
mıyorum. Bu misi.yonlar, harebt üsle
rini teşkil eden itilaf devletlerinin ülke. 
leri aleyhinde değil, düşman aleyhinde
ki caausluk ve mukabil casusluk işlerin
de çalışıyorlardı. Muhtelif hükümetlere 
usulen itimadnamelerini Termişler, ken· 
dileriyle ıııla bir ııurette işbirliğine girİ§
mit bulunuyorlardı. Çoğu, itilaf devlet
leri ordulannda yahud onlann genel 
kurmaylanndaki bürolarda yerleımiş • 
lerdi. 

Böyle bir mis.iyon barbm ~an
gıcmda Rusyaya gönderilmişti. Bu mi
aiyon, daima derecesi değişen bir m.u
vafa.kiyetle on sekiz ay rus genel kur
mayında çahpıştı. Bu gibi organiza
siyonlar yeni olmaları, gizli, faka.t, 
aynı zamanda belli başlı bir karakter 
taşımamı~ bulunmalan yÜzünden, 
ıulh devri diplomasisinin muntazam 
bir faaliyet gösteren misiyonlariyle 
zaman zaman çatışıyorlardı. Bundan 
başka, elçilik ve maslahatgüzarlıkla

rmıız nezdinde bulunan ordu ve de

niz ataşelerinin bu işleri daha iyi ba

§Arabileceklerini &anan kimseler de 

Tardı. Şahsen ben, bu tenkidlerin hak

lı bir tenkid olduğu kanaatinde de-

ğilim. Britanya diplomasisinin Enteli

cens servise bağlı olmıyaıı ananesini 

yakasın<lan tutup bir kenaTa atma

mak lazımdı. Diğer taraftan, mer

kezle yeni ve doğrudan doğruya mü

nasebete girmiş olanların, harbten e

v~) itgal etmiş oldukları mevkilerde 

ne kadar mükemmel kimseler olurlar

sa olsunlar, h~rbm doğurduğu yenı 

zaru~tleri bir türlü kavrayamayan

lardan daha büyÜk bir muvaffakiyet

le harb istihbarat servisini başaracak· 

ları yeni bir m~le idi. 

Her halde teşkilat kurmanın zor

lukları çok büyüktü; bundan başka, 

1ntelicens servisin resmi meratib sil· 

sitesinde de alması icab eden asıl mev

ki bakkmda Whitehall'de yaprlan ınü

nakaşalar, misyonwnuzdaki şubeler 

arasında çıkan çekiş.melerden az de

ğildi. Bu münakaşa ve çekişmeler 

Rusyada da uzun müddet pek kötü 

bir ,ekilde devam ettiğinden White

hall'in otoriteleri Petrogr ... d'daki Bri

tanya istihbarat misyonuna, ortada 

dolaşan güçlükleri mümkün mertebe 

temizleyip kaldırmak için yeni bir su· 
bay göndermeği münasib gördüler. 
işler bununla da bibniyordn; harb u
zadıkça , askeri istihabarattan ba{ a 

gittikçe diğer ihtiyaçlar da fazlala
şıyordu. Harb için çalı§an muhtelif 
şubelerimize malü.mat toplamak için 
benim gibi bir parlamento azasmın 
Rusyaya gönderilmesi çok faydalı o
lacakh. 

Bu itibarla benim Petarograda ha
reket etmem ve devamlı olarak orada 
çalı§mam lazım geliyordu. Oradaki 
kadronun da bir subay ilavesiyle tak
viyesi düşünülüyordu. Fakat, istihba
rat meseleleri de tabiatiyle daima oy· 
nak bir halde olduğundan, bir iki haf· 
ta içüıde bu kara:r değiştirilerek, iki, 
üç ay kalmak üzere Rusyaya gitmem, 
oradaki istihbarat işlerini ve misiyo
nun orgaııizosyanunu tetkik ettikten 
sonra Londaraya dönüp bu hmwta 
bir rapor ırennem kan.r:laıtırıldı. 

Eaki projenin bu suretle deği§tiril
mİ§ olması, nisbeten kısa bir zaman 
zarfında bana Londaraya dönmek ve 
§Al"k cephesi ile :birlikte rws politika
saım bunaJbcı bir zulmet içinde bu
lunduğu bir zamımcla, rua meseleleri 
etra.fmda edindiğim mnumi intibaları 
harbiye nezaretine bildirmek inıka
nm.ı verecek.ti. 

t.Ptereden aynhn,,dan e-vel bir 
hafta muhtelif is.tihharat şubelerinde 
•kt bir kurs'a devam ettim. Bir gün 

ca.su.sluk ve mukabil casusluk, bir bq
ka gün kod ve şifre açmak, üçüncü 
bir gün ticaret ve kaçakçılık ve bir iki 
gün de posta ve telgraf &ansürü itle
rini tetkik ettim. 

Durmadan geni§liyen istihbarat 
servisi, umumiyet itibariyle iki saha
ya ayrılm.ıştı. Bir tarafda, Entelicens 
Servisi, düşman memleketlerinden 
malUınat alan bir sürü faaliyete şa
mildi. Diğer tarafta ıse düşma. 

nm, itilaf devletleri hakkında ma
lfunat almak için giriştiği türlü tür
lü teşebbüslerine karşı mukabil ca
susluk bizleri koruyordu. Propagan
dayı harekete geçirmek için henüz bir 
§eY yapılmamış olduğu gibi, korkulan 
sabotaj ihtiınalleri henüz meydana 
çıkarıhnamıttı. 

İşte şimdi ben bu g-eniş ve cazibe

li saha Üzerinde idim. Bir görüşme· 

yi derhal bir diğeri takib edi~ ı. 

Çünkü Whiteball'deki tekmil harb 

şubelerinin Rusyaya siparişleri vardı. 

Hatta bu sipariılerden ikisini İngilte

reyi terkebneden temin etmem lazan 

geliyordu. Safdil bir İngiliz !?'enci, CI\ · 

susluk)a ıiipbeli oLuı kimselerle ken· 

dini budalaca itleı-e kanştırmış bulu

nuyordu. Halbuki, kendisi diplomitıi 

hizmetinde ataşe olarak çalışbğmdan 

onun bu hali, polisin gözünde ciddi 

bir telakkiye uğramıştı. 

Brikston'daki hapishaneye gide

rel· kendisini sorguya çektikten son

ra bu gençten ne suretle istifade edi

lebileceğini otorirelerle danışmak is

tyip istemediğim soruluyordu. Onun 

hakkmda bana verilen rapor, kendisinı 

ter temiz gösterir bir mahiyette idı; 

yabancı diller bildiği için, her hangi 

bir harb hizmetine geçince, istihbarat 
srvisinde faydalı olacağmı sanıyordu. 
Hapishanenin beklemf' odasında ken
disiyle yaptığım gwrü~me, bana lcar
;umdakinin hiç bir sw-et .! tehlikelı o•
mıyan, fakat mesuliyetli işlerde kul-

lanılmaz saf bir adam olduğu intiba· 

ını bırakt,. 

(Sonu var) 

Doğum 

Mali e V eka.Ieti kalem mahsus mü

meyyizi B. Ernın Denli'nin bir kız ço
Clı bu dunyay" gelmiş ve adı Meral kon
muştm Yavn ya uzun ömü ler di er, 
Ray ve Bfly ıı nenliyi kutları:ı. 
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Ankara Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonu llanları 

"-----~~----_...--- --------------~ ..... 
iLAN 

1 - Erzincan birlikleri için 740 bin kilo odun kapalı zarfla ek~ 
ıfltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü saat 9 da Erzincanda 
tümen karagahı binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Odunun muhammen tutarı 16650 lira ve ilk teminatı 1248 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir, 

4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi· 
nat makbuzlarım havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2911) 2-4424 
l LA. N 

1 - Erzincan birlikleri için 740 bin kilo odun kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü saat 11 de Erzincan tü
men karagahındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Odunun muhammen tutan 16650 lira ve ilk teminatı 1248 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi
nat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkür komisyona vermeleri. 

(2912) 2-4425 
İLAN 

1 - Erzincan birlikleri için 1200 ton odun kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü saat 15.30 da Erzincan
da tümen karargahında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Odunun muhammen tutarı 27.000 lira ve muvakkat temina
tı 2025 liradır. Şartnamesi 135 kuruş mukabilinde komisyondan ve· 
rilir. 

4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve temi· 
nat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2913) 2-4426 
İLAN 

Çatalcada gösterilecek mahalde bir pavyon için ihale günü tek
lif edilen fiat komisyonca pahalı görüldüğünden ihalesi tekrar ka
palı zarfla 13.9.937 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Muham
men keşif be~eli 30424 .. H~a 6~ _kuruştur: Ş~rtnamesi. her gün öğle
den eve) komısyonda gorulebıhr. İsteklılerın 2282 hralık ilk temi
nat makbuz veya mektublariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad
delerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale saatmdan en az bir saat 
eveline kadar teklif mektublarınr Fmdrklıda komutanlık satın al-
ma komisyonuna vermeleri. (2914) 2-4427 

t LAN 
Ordu ihtiyacı için 150 adet büyük ve 100 adet küçük portatif 

yazı makinesi 7.10.937 perşembe günü saat 15.30 da Tophanede İs
t~nbul ~evazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla ek
sı~tmesı yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 24500 lira ve ilk te
mınatı. 18~7 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklılerın 2490 say.ılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı bel
gele~le beraber tek~ıf mektublarınr ihale saatından en az bir saat 
evelıne kadar mezkur komisyona vermeleri. (2930) 2-4428 

İLAN 
Garnizonu Cinsi Kilo Muhammen Muvakkat 

Miktarı Tutarı Teminatı 
Lira Lira Krş 

Bursa Un 479000 62270 4670 25 
Mudanya •. 208000 27040 2028 00 
..ı ndırma ,, 208000 27040 2028 00 

1 - Bursa. Mudanya, Bandırma garnizonları için yukarıda 
rrıık tarl arı yazılı ekmeklik unun 10.9.937 cuma günü saat 17 de 
Rursa askeri satın ?ima komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Beher kılosu 13 kuruş hesabiyle tutarları ve teminatları 
rukarıda yazılıdır. 

2 - . Üç ~arni zonun unu ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 
Anca k ı~teklıler teminat mektublarrna ve teklif mektublarında u
nuna ı ştı rak edecekleri garnizonların isimlerini açık olarak yazma
ları şarttır 

. 3 - Ş~rt~amesi 580 kuruş mukabilinde komisyondan almabi· 
hı. lsteklı lerın 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika 
ve_ teı~ınat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatinden en a
şa g ı bır saat_ evveli~e kadar kanunun 32, 34 cü maddelerine uygun 
ola rak mezkur k rı .,., "Wı 'la verme leri. (2931) 2-4429 

t L A N 
Ekrı eklik un 

kilo 
300.000 
196.000 
196.000 
75.000 
96.000 

863 000 

İzmit 
Adapazarx 
Bolu 
Tuzla 
Gebze 

İzmit birliklerinin yukarıda garnızonları ve mikdarlarr ya
zılı un kapalı zarfla 15.9.937 çarşamba günü saat 15 de fzmitte tü
men satın alma komisyonunda satın alınacaktır. 

2 - Un~n ~uhammen fiatı Bolunun 14, diğer mevkiler 12 ku
t~~-50 s~~tımdır. Hepsinin ilk teminatı 8333 liradır. Şartnamesi 
bT ıtt{ tum_en .ve Ankara, İstanbul levazım amirliklerinde görüle-

1 ır ste~lılerın 2490 sayrlr kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesi· 
:: v~ t:mınat n:ıakbuzlarile teklif mektuplarını ihale saatinden en 

bır saat evelıne kacfar mezkur komisyona vermeleri. 
(2974) 2~4513 

t LA N 
ka ~1- Denizli g_arnizonu hayvanatı ihtiyacı için 474500 kilo yulaf 
b P .. 1 ~arfla eksıltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15.9.937 perşem-

el gunku saat 15 de İspartada tümen satın alma komisyonunda ya
pı aca tır. 

k 
2 - _ Yulafın beher kilo muhammen fiyatı bes kuruş ve muvak 

at temınatı 2225 liradır Şart a · h ·· k. · -. . · n mesı er aun omısyonda g" ·· 1 bılır. h oru e-

3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 3 cu·· madd ı · d k" 'k . kb , e erın e ı ve-
sı a ve temınat ma uzlarını havi teklı·f mektublar ·h ı 
d b" · · ını ı a e saatın-an en az ır saat evelıne kadar mezkur komisyo a ı · 

(2993) n verme erı. 
2-4516 

t L A N 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağh müesses t · · 

1 rış ton toz şeker 13.9.937 pazartesi günü saat 15 30 da ;. ıç~n a dt
stanbul levazım amirliği satın alma komisyonu~da k op ane e 

el.ksiltm.esi yapılacaktır. Tahmin bedeli 16020 lira ilk teap~1rtızalr2f0Jal 
ıra ellı kuruşt Ş t .. , mına 
İ . . ur. ar name ve numunesi komisyonda örülebil" 
~~e~lılenn 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindekT 1 ır. 

=~ ~:r~~r t::~n:~e;:;b~:d:re ~~~~~r ~:~~:~~~nıv;;~~~e:i=:i~d:~ 
(3011) 2-4517 

ILAN 
Sarıkamış birlikleri ihtiyacı için eksiltmeye ko ı d 

ğına teklif edilen fiat pahalı görüldüg-ünden tekra n3u0 ab~ ska ·ıe ya
d - k 1 fl r ın ı o sae yagı_ apa_ ı zar a eksiltmeye konulmuştur. 

Eksıltmesı 16. 9. 937 perşembe günü saat ıo da Sar k k • t 1 k . ı amışta as-
erı sa ın a ma omısyonunda yapılacaktır. Yağm tahm" b d ]" 

25500 lira ve ilk teminatı 1912 lira 50 kuruştur. Evsaf veışan t e e ı 
· · ·· k · · ı r name-

sını gorme ıstıyen e~ komisyona müracaatları. İsteklilerin 2490 
say.ılı kanu~un 2, 3 cu maddelerindeki vesika ve teminat makbuz
larıyle teklı.f mekt.uplarını ihale saatinden en az bir saat evveline 
-kadaı mezkur komısyona vermeleri. (3124) 3-4666 

ULUS 
l LAN 

Muhammen Muvakkat İhalenin 
Cinsi Miktarı bedeli teminatı tarihi günü saati 

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

Sarıkamış garni zonu ihtiyacı için yukarda cins ve miktarlariy· 
le muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı üç kalem er
zakm yukarda yazılı gün ve saatlerde Sarıkamr~ askeri satın alma 
komisyonunda kapalı zarf eksiltmesi yapılacaktır. . . 

İsteklilerin 2490 syıh kanunun 2, 3 cü maddelerindekı vesıka 
ve teminat makbuzlariyle teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel mezkur komisyona vermeleri. (3125) 3-4667 

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

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 16. 9. 937 perşembe günü saat 
16 da Trabzon kalesindeki satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

(3126) 3-4668 
İLAN 

1 - Merzifon kıtaatı ihtiyac{ 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 satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

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 tüm satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale günü ticaret odasına kayıd
lı olduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. Şartnamesini görmek 
istiyenler 270 kuruş mukabilinde komisyondan alabilirler. İstek
lilerin kanunun 32, 33, 34 maddelerindeki esasata göre verecekleri 
teklif mektubları 20 eylül 937 günü saat 17 kadar komisyona veril-
miş bulunacaktır. (3198) 3-4772 

t LAN 
62 ton sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin be

deli 17360 liradır. İlk teminatı 1302 liradcr. Eksiltme 20.9.937 pazar
tesi günü saat 16.30 da Erizncan tümen karargahındaki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü ticaret odasında 
kayıdh 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 Hizımdır. Şartnamesini görmek istiyenler her gün 
satın alma komisyonunda görebilirler. (3197) 3-4771 

Aukara mektehleri mühayaat 
komisyonu reisliWnden: 

Siyasal bilgiler okulunda yaptınlacak donanma tesisatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10.9.937 cuma günü saat 15 de 
Ankara mektebleri muhasebeciliği binasında olacaktır. Tahmin e
dilen fiat 3776 lira 3 kuruştur. İlk teminat 283 lira 25 kuruştur. 
PHin, keşif ve fenni şartnameleri görmek istiyenler okula müracaat 
etmelidirler. (2907) 2-4443 

~--.REÇETELERINIZI---• 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her ıstedi 
-!tnl2 yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse 
sata azami kolaylık l?'österilir. Ulus. Halk sineması sırnsınch 
l'f'leton · 2018 

Elaziz isk.an direktörlüğünden : 
Elaziz merkezinde göçmenler için yapılmak üzere 3.7.937 gü

nünde kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmış olan bir numa
ralı şehir tipine uygun 74 tek ev ile Sivrice kaza merkezinde yaptı
rılmak üzere 6.8.937 gününde açık eksiltmeye konulmuş olan 6 nu~ 
maralı tipte 11 çift ve bir tek evin inşasma, keşif bedellerinin azlı
ğından dolayı talib zuhur etmediği için her iki tip evlerin keşif 
bedeleri arttırılmış ve 25.8.937 gününden itibaren 15 gün müddetle 
ayn ayrı ve pazarlık suretiyle yeniden açrk eksiltmeye konmuştu. 

.1 .- Mecmu bedel keşifleri, Elbiz merkezinde yaptırılacak 74 
ev ~ç~n 38568 lira 80 kuruş ve Sivrice'de yaptırılacak ıı çift bir tek 
ev ıçın de 12072 lira 99 kuruştur. 
. 2 - Bütün malzeme, işçiliğiyle beraber müteahhide aid olmak 

lizere ve anahtar teslimi suretiyle yapılacaktır. 
3 - % 7.5 tan tutarı olan muvakkat teminat bedelleri ihaleden 

üç saat evel verilmiş olması l~zrmdır. 
4 - Fenni ve idari şartnameler ile planlar, istekliler tarafın

dan parasız olarak Eiaziz iskan müdürlüğü dairesinde her gün gö
rülebilir. 

5. -~ Ta.lib olanların pazarlığa girebilmeleri için kanunun gös
terdıgı şekılde ehliyet vesikalarını ibraz etmeleri şarttır. 

6 ~ -. !~tek1i1erin 25.8.937 gününden 8 .. 9.9~7 gününe kadar, pa
zar~ıga ışt~_rak etmek üzere her gün Elbtz ıskan müdrülüğü dai
resınde muteşekkil komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

(5714) 3~4654 

1 Ankara Belediye Reisliği ilanları --------------- ---------------
tLAN 

Ada Parsel Mevki Cinsi Ankazma takdir olunan kıyme 
1072 7 Yenişehir Hane ankazı 800 Lira 
Yenişehirde Kazrmpaşa caddesinde Mizan oğlu Fuat ve Sedat 

Efendinin mutasarrıf oldukları hane istimlak suretile İmar mü
dürlüğüne intikal etmesinden dolayı ~nkazı açık artırma suretiyle 
sat~la~?k.~ır. Talipler yüzde 1:5 .~i~.~~to akç~lerile 13.9.937 pazar
tesı gunu saat 16 da İmar .müdurlugunde muteşekkil komisyonda 
hazır bulunmaları. (3059) 2-4557 

t LA N 
1 - Yenişehirde 1045 inci adada 2 parselde 229 metre murab

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

2 - Muhammen bedeli 1374 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 103 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale· 

~ne ve -~stek!ilerin de 10.9.937 cuma günü saat on buçukta bele-
dıye encumenıne müracaatları. 2-4569 

1,ürl{ Spor Kurunıu 
Genel 1\' erkezind~n : 

Kurum işlerinde çalışmak üzere bir memura ihtiyaç vardır. Bu 
memurun makine ile seri yazabilmesi ve tahsilinin orta dereceden 
aşağı olmaması şartttır. 'I'alip olanların 8.9.937 çarşamba günü ak-
şamına kadar Yenişehirde kurum merkeizne mürcaati. 3-4721 

5 . ., . • 
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~ c 
~: Birinci Bursa festivali ~ 

~ 

~ Üç gün devam etmek üzere :~ 
~~ 
~ 
~ 

(10. Eylül. 1937) cuma günü başlıyor. 
10. Eylül. 1937. cuma Dağ günü 
11. Eylül. 1937. cumartesi Su günü 
12. Eylül. 1937. Pazar Deniz günüdür. 

Banyolarda, otellerde, lokantalarda tenzilat yapılmıştır. 
Bursa festivali gelenlere renk, güzellik ve sonsuz bir eğ

lence sunacaktır. 
Bu fırsat sizlere eğlenceden başka: 
Tarih şehri Bursayı, dünya cenneti Uludağı, tanıtacak ve 

güneşin, ayın koynunda doğup, battrğı Marmarada unutul
maz bir gece yaşatacaktır. 

BURSA FESTİVAL KOMİTESİ 
3-4791 

Jandarma genel k~omutanlığı 
Ankara ~tınalma komisvonun,dan 

.1 
Bir kilosuna &e>ksan kuruş fiat tahmin edilen dört binden altı 

bin kiloya kadar sade ile bir kilosu kırk kuruş değerlenen binden 
bin iki yüz kiloya kadar beyaz peynire aid ilan edilen açık eksilt
mede istekli çıkmadığından eksiltme müddeti on gün uzatılarak a
lım eksilmesi 16.9.937 perşembe günü saat onda yaprlması kararlaş
tırılmıstır. 

Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin (441) liralık ilk teminat makbuzu veya banka 
mektubları ile belli gün ve saatte komisyona baş vurmaları. 

(3150) 3--4759 

Çorum nafia mü,dürlüğünden: 
20.9.937 pazrtesi günü saat 15 de Çorum nafıa eksiltme komis

yonunda ihalesi yapılmak üzere 37561 lira 38 kuruş keşif bedelli 
Çorum merkezinde yapılmakta olan orta okulun zemin katında nok
san kalan betonarme işleriyle, çatı, doğrama ve diğer bazı aksamı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, plan, keşif ve buna müteferri evrak nafıa dairesinde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 2718.10 liradır; isteklilerin teklif 
mektublariyle müteahhidlik vesikalarını ihale günü saat 14 de ka-
dar komisyona vermeleri gerektir. (3200) ~770 

Anliara tarih, dil, ooğraf ya 
fakültesi direktörlüğünden: 

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

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

3 - İhale 22.9.937 çarşamba günü saat 15 de mektebler muhase
beciliğinde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihale gününden bir gün eveline kadar 330 lira 
51 kurştan ibaret olan muvakkat teminatı mektebler muhasebecili
ği veznesine yatırmış olmaları lazımdır. 

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

İspir liaymaliamlığından: 
1 -Doğu merkezi Anadolu ile ve ilçeleri halkınca pek meşhur 

olan ve harbler dolayısiyle 23 sene terkedilmiş bulunan meşhur 
(İspir hayvan ve yerli mahsuller panayırı) bu yıl 23.9.937 günü 
bir hafta devam etmek üzere tekrar açılacaktır. 

2 - Hayvanları ve bilhassa meyvalariyle meşhur olan kazamı
zm bu panayırına iştirak edecek muhterem halkın her türlü isti
rahatlerini temin edebileceği gibi aynı zamanda yapılacak şenlik
ler dolayısiyle iyi bir zaman geçireceklerinden ve civar il ve ilçe-
ler halkının maltımu olmak üzere ilan olunur. (3201) 3-4767 

l{ültür hak.anlığından: 
1 Kültür bakanlığı hademelerine 36 takım elbise ve kasket yap

tırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 Bu işin muhammen bedeli 900 liradır, muvakkat teminatı yüzde 

yedi buçuktan 67.5 liradır. 
3 Şartnamesini görmek istiyenlerin levazım direktörlüğüne ve 

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

Turhal Şarbay lığından : 
1 - Turhal belediyesince yaptırılacak olan 13159 lira 45 kuruş 

bedeli keşifli ön kısmında beş ve arkasında altı mağaza üstünde iki 
ev kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale müddeti 20.8.937 cuma gününden başlryarak 19.9.937 
perşembe gününe kadar devam edecek ve 20.9.937 cuma günü saat 
ikide Turhal belediyesi encümeni huzuriyle kati ihalesi yaprlacak· 
tır. 

3 - İnşaata aid plan, proje ve saireyi görmek istiyenler Tur
hal belediyesine müracaat etmeleri ve hariçte bulunanlara müra
caatları üzerine posta ile g-önderilecektir. 

4 - Talibler ' umumi ve hususi şartlan kabul ettiklerine dair 
§erh vererek ikametgahı kanunilerini yazıp imza etmedikçe ihale-
ye iştirak edemezler. . 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler % 7.50 nisbetinde 986 lira 96 
kuruşu ya nakden makbuz mukabilinde belediye veznesine yatcr
mak veyahud bu mikdar banka mektubu ibraz etmek ve ihaleyi ka
tiyesini müteakib muvakkat teminat % 15 e iblağ edilecektir. 

6 - Teklif mektubları ihle saatmdan iki saat eveline kadar 
beldiye ~ncümenine verilmiş bulunacaktır Bu saatten sonra gele· 
cek teklıf mektubları muteber değildir. 

7 - Mukavele harcı pul dellaliye ve sair masraflar müteahhide 
aiddir. 

8 - Teklifler arttırma ve eksiltme nizamnamesi ahkamına uy· 
gun olması şarttır. 

9 - Daha fazla izahat almak istiyenlerin belediye encümenine 
miıracaat etmeleri lazımdır. (5591) 2--4563 

KOM UR 
Kömürünüzü şimdiden almız 

TÜRK ANTRASİTİ (SÖMİKOK) 

Satış yeri: 

Memurlar kooperatifi şirketi 
Telefon: 1427, 1428. 

S,H.•!i .rer:: 

Vehbi Koç ticaret evi 
Telefon : 3450, 3451. ,. i..,. 3W ;yy as SWLWSi9111l~•i1f'!:;Jf-'l 
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Bergama şarbaylığından : 
. 1 - Muhammen bedeli 55820 lira olan Bergama kasabası elek
~k tesiatı 22.9.937 çarşamba günü saat 16 da Bergama belediye en
cumeninde kapalı zarf usuliyle ihalesi yapılmak üzere 2490 sayılı 
kanuna tevfikan eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe girmek istiyenlerin 4-041 lira muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikaları ve nafıa ve
~letinden musaddak ehliyet ve müteahhidlik vesikasını aynı gü
nun saat 15 ine kadar belediye encümen reisliğine vermeleri la
znndır. 

~ - İstekliler fenni tarifname, keşifname, fenni şartname ve 
P~OJeleri Ankara, İstanbul, İzmir, Bergama belediyelerinde göıe
b~lecekleri gibi beş lira mukabilinde suretlerini de Bergama bele
dıyesinden alabilirler. 

4 - İhale günü saat 15 den sonra gelecek teklif evrakı posta 
!_ecikmesinden dahi olsa kabul edilmez. (5575) 3-46.'12 

( ~u rıı ur haşkanlıit filar(n sntil{ 

şefJ.iW.nden: orkestrası 
Cumur başkanlığı filarmonik orkestrasına bağlı, aynı zamanda 

salon orkestrası vazifesini de görmek üzere bir caz heyeti teşkil 
edilecek ve namzetler kabul imtihanıııa tabi tutulacaklardır. İmti
handa kazananlar çaldığı sazların nevine göre ayda 80-150 lira üc
retle angaje edileceklerdir. 

Salon müziği ve caz için: 
Bir piyanist, . bir birinci kem;ıncı 
Bir ikinci kemancı (başka bıı alet de çalabilecek) 
Bir tonor Saksafon (Bandonien yahud t\kordiyon çalabile

cek) 
Bir Bateri 
Bir kontrbas (başka bir alet de çalacak) 
Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
Bir trempet çalan (başka bir alet de çalabilecek) 
alınacaktır. 

İsteklilerin hüviyet cüzdanlan ve elindeki sair vesaikle bir
likte imtihan edilmek üzere 6 eylUlden itibaren 11 eylül 1937 cu· 
rnartesi gününe kadar lstanbulda Galatasarav lisesine ve Ankara
da imtihana girecek namzetlerin ise 15 eylfilden 20 eyl01 pazarte
si gününe kadar Cumur başkanlrğ1 filarmonik orkestrası şefliğine 
başvurmaları Hizrmdır. 

Müracaat ve imtihan zamanı saat 10· 13 arasındadır. 
(2722) 2-4214 

Gönen B-elediye Reisliğinden · 
Tahminen 200 hektarlık Gönen kasabasının hali hazır haritası

nın alınması 150 hektar meskun yerin hektarı 25 liradan 50 gayri 
ıneskfin yerin hektarı 13 L. dan muhammen bedelle 6 eylül 937 pa. 
zartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık münakasaya ko
nulduğu ve taliplerin daha fazla malı1mat almak için belecfiveve 
müracaatları ilan olunur. (5538) 2-4534 

Betonarme köprü inşaatı 
Nafia vekaletinden: 

. 1 - İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Er
zıncan .vilayetinde ve Erzincan • K.igi yolu üzerinde beton arme 
olarak ınşa edilecek Bey çaym köprüsü bu defa yeniden münaka
saya konulmuştur. Keşif beledi (55500) liradır. 

~ - E~s: ı.tme 14-9-937 tarihine müsadif salı günü saat 16 da 
Nafıa vekaletınde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamt.si ve buna müteferri diğer evrak (278) 
kuruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

~ - .lksiltmeye girmek istiyenlerin (4025) liralık muvakakt 
t:m.ına+ vermeler i ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair vekale· 
tımızd n a1ınmış müteaJ:ıhitlik ehliyeti fenniye vesikası ile ticaret 
odasın :'! kavırl1ı bulunduklarına dair vesaik ibraz etmeleri lazım
dır. 

. İstı klilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı satten 
bır sat evveline kadar komisyon reisliğir.e makbuz mukabilinde 
vermeleri mntaziclir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2997) 2-4573 

Açık Eksiltme İlanı · 

Bolu naf ia müdürlüğündP-n : 
l - li:ksıltmeye konulan it: Bolu - Düzce yolunun 28 t-264-

40 + 819 uncu kilometreleri arasına 6756.60 metre mikab toplama 
taş nakli ve kırılması ve istifi keşif bedeli 8107 lira 92 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Toplama taşa dair fenni ve hususi şartname, 
E - Keşif hülasası meaaha cetveli, 
İsteyenler bu ~rtnameleri ve evrakı sairesini Bolu, Ankara ve 

İstanbul nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 6.9.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Bolu

da hükümet konağmda daimi encümen salonunda yapılacaktır 
4 - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 608 lira 9 kuruş mu-

vakkat teminat vermesi lazımdır ( 5501) 3-4651 

Nafıa Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş: İstanbul Beşik

taş Yıldızda bulunan teknik okulu tedrisat binasında şartnamesine 
göre yapılacak hedmiyat; çatı inşası, betonarme döşemeler su 'lı'e 
elektrik tesisat ve teferruatıdır. ' 

2 - Ketif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki 
ııaat ~veline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile yüksek mü
hendıs mektebi muhasebesine yatırılacak olan ilk teminat 7122 lira 
82 kuruştur. 

3 - Eksiltme ı,artnamesi ve teferruatı yüksek mühendis mek
tebi muhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde a· 
lınacak makbuzun ibrazı şartiyle mektebimizce verilir. 

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

5 - İsteklilerin teklif mektublarınx eksiltme saatmdan bir sa. 
at eveli yüksek mühendis mektebi muhasebesinde toplanan komis
Yon başkanlığına 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 
tnüteahhidlik vesikası ve cari sene ticaret odası belgeleri bulun-

_ tnak lazımdır. (5616) 2-4608 

Belediye reisliğinden: 
Otobüs tamir atelyesinde (60) lira şehri ücretli bir döşemeci 

Ustalığı açılmıştır. 
İsteklierin istida ile belediye reisliğine müracaatları bildirilir. 

(3211) 3--4769 

- -

Nafia 

ULUS 

Bina İşleri ilam · 
vekaletinden: 

ı. İstekli çıkmamış olan Ankara Gazi terbiye enstitü~ü yanın
da yapılacak m.üzik öğretmen okulu pavyonu inşaatı aynı şartlar
la yeniden eks~ltmeye ç:karılmıştır. 

Keşif bedelı: 31600 lıra 35 kuruştur. ~ . 
2. Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü saat 15 de nafıa vekaletı ya

pı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasmda pazarlık-
la yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 158 ~u.ruş be-
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alına_bılır. 

4• _ Eksiltmeye .girebilmek için isteklileri.o 2370 lıra 03 ku
ruşluk muvakkat ~emm~t vermesi nafıa vekaletınden alınmış yapı 
müteahhidliği v:esıkası .ı~raz etmesi lazımdır. 

5. İsteklilerın vesaıkı havi zarfları makbuz mukabilinde ko-
misyon reisliğine vermeleri lazımdH. (3048) 3-4647 

Urfa Nafia Müdürlüğünden : 
1 

_ Eksiltmeye ~on~lan iş: Urfa vilayeti hü~urne~ konağının 
tadilen orta okul ?alıne ıfrağı ve he1a1armın yenıden ınşaatı olup 
keşif bedeli 8284 lıra 59 kuruştur. .. .. 

2 _ Eksiltme 10.9.937 gününe müsadif cuma gunu ~aat 11 de 
Urfa nafıa müdürlüğü odasında teşekkül edecek eksıltme ko-
misyonu marifetiyle açık eksiltme usuliyle yapıl~cak~ır. f .. 

3 _ İstekliler. ~u işe aid evrakı fenniye ve saıreyı na ıa mu-

dürlüğünde görebılırle~. . . . . 
4 _ Eksiltmeye gırebılmek için talıblerın 621 lıra 34 kur~ş 

muvakkat teminat vermesi ve aynca 937 senesi t~caret. odası v~sı
kası ile nafıa müdürlüğünden alınmış müteahhidlık ehlıyet ves~kası 
ibraz etmesi lazımdır. (5689) 3-465 

Ankara mekteble.ri mühayaat 
komisyonu reisliğinden: 

k l b .. t"·n malzeme 
Siyasal bilgileı o u u talebesi için kumaş ve u u f 

müteahhide aıü olmak üzere 300 - 350 takım elbise kapalı ıa~ us?: 
lü ile eksiltmeve konulmuştur. Eksiltme 10 . eylOl · 937 cu f 
nü saat 15 de Ankara mektebler muhasebecilif.i binasındi :apı ~
caktıı. Tahmin edilen bedel beher takım için 34 liradır. 1 ~e~~: 
nat 892 lira 50 kuruştur. Elbise siyah caket, siyah yelek _ve çız~ı ~ 
pantalon olacaktır. Kumaşın evsafını, dikilen elbise ?.Umun~sın~ 
ve sartnameyi görmek ve fazla tafsilat almak için her gun An ara 
da ~ebecide siyasal hil rri1er okulu idaresine müracaat olunmalıdır. 

(2903) 2-4442 --------
Gümrük Muhafaza Gene] Komutanlığı 
İstanbul Satın Alına Komisyonundan : 

ı _ Gümrük muhafaza örgütü için 3730 tane p~rtatif çadırın 
17.9.937 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesı yapılacaktır. 

2 _ Tasınlanan tutarı 34403 liradır. . . 
3 _ Şartname ve evsaf komisyondadır. 173 kuruş mukabı1ınde 

1 
veri1ir. kb 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 2581 liral~k .vezne m_a uzu 
veya banka mektubları ve kanuni vesikalariyl.e _bırlıkte ~.ekl~~w ~e~: 
tublarını o gün saat 14 e kadar Galatada eskt 1thalat gum.rugu bı 
nasındaki komutanlık satın alma komisyonuna vermelerı. 

(2964) 2-4488 

Kapalı Zarf Usuliyle Ek~iltme İlanı 
ELAZİZ NAFİA MÜDUR' .. üGüNDEN: 

1 - Elaıiz . Palu ve EJazi.ı . Keban yolları~da b~t~narme Ali· 
şan ve Çipçayı köprüleri 64000 lira keşif bedelı mucıbınce ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu i~e aid şartname ve evrak şunıa:dır: 
A . Bayındırlık işleri genel şartnamesı 
B • Fennt şartname 
G • Hususi şartname 
D . Eksiltme şartnamesi 
E . Keşif cetveli 
F . Vahidi fiat cetveli 
C • Proje 
H - Mukavele , 
İstekliler bu şartname ve evrakı vıtayet Nafıa müdürlüğünde 

görebilirler. Vekalette köprüler dair.esi~de göre~ili.rler. 
3 _ Eksiltme 7.9 937 tarihine mu~.adıf sa~ı gunü saat 15 d~ El• 

azizde Nafıa müdürlüğü odasında rnuteşekkıl artırma ve eksıltme 
komisyonunda yapılacaktır . . . . . . 

4 - Eksiltmeye girebilmek içın ıstek~ıler~ 44~0 hra m~vak-
kat teminat vermesi ve bundan başka aşagıdakı vesıkaları goster-

mesi lazımdır: . • _ 
A • Nafıa vekaletinden aımınış _9~7 ~.en7.s1. ıçın muteber asgari 

altmış bin liralık ehliyetname bu gıbı kopru ınşaatı yapmış oldu-

ğuna dair vesika. . 
B - 937 yılına aid ticaret odası .,,~kası 
C • İnşaat müddetince iş batında dıplomalı bir mühendis bulun-

duracağına dair teahhütname. . .. .. 
5 - Teklif mektupları yukarıda ü.çu~~u maddede yazılı s~tten 

bir saat evetine kadar komisyon reıslıgıne makbuz mukabılinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet iiçiln· 
cü maddede yazılı saate kadar gel1Jlİ$ olması dıı zarfın mühür ~u
mu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecık-
meler kabul edilmez. (5537) 2-4533 

Müdürlugun·· ... ·· den P. T. T. Levazım 
1) - İdare ihtiyacı için 50.000 metre çift, 100.000 M. te~ nakil

li ki ceman 150.000 metre sahra kablosu kapalı zarfla eksıltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 10600, muv~~t teminatı 795 lira olup 
eksiltmesi 8 • teşrini evvel - 37 cuına gunu saat (15) de Ankarada 
P.T.T. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teıninat ~buz. veya banka mektu
bunu ,ticaret odası vesikasından başka muteahitlik ehliyet vesika· 
sını ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarmı o gün saat (14) 
e kadar mezkOr komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada .P:.T·!.: .. levazım müdürlilğünden, 
İstanbulda P.T.T. ayniyat şube miıdurlugunden parasız verilir. 

(2886) 2-4441 

Eminyet umum müdürlüğünden : 
1 - Ankara polis enstitüsü __ için elde mev~ud nümunesine ve 

şartnamede yazılı vasıflarına gore 350 battanıye açık eksiltme u
suliyle 17.9.937 cuma günü saat ?n beşt~ satın alınacaktır. ı 

2 - Battaniyenin beher tanesıne 12 lıra kıymet biçilmiştir. 
3 - Bu işe aid şartnameyi alınalı:: ve nümuneyi grmek istiyen

lerin Emniyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaat 
eylemeleri. . 

4 - Eksiltmeye girmek istlyenler 341 lıra 25 kuruşluk teminat 
makbuz veya banka mektubiyle 2490 _sayılı ~:ın~nun 2-3 cü madde· 
lerinde yazılı belgelerle birlikte eksıltme gunü tam ısaat on beşte 
komisyona gelmeleri. (3103) 3-4643 

Nafıa Vekalet~nden 
Diyarbekiı - Cizre • Irak hududu hattının 65 inci kilometresi 

il~ ı.rak hududu arasındaki kıs~ının etüdü ve ayni hattın Diyarbc
kır ıle Irak hududu arasındakı kısmının aplikasyonu ve bu hat ü
zerindeki bir iltisak noktası ile Tatvan arsamdaki kısmının etüd 
ve aplikasyonu kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 17.9.937 tarihinde saat on beşte vckaletimiz de• 
miryollar inşaat dairesinde eksiltme komisyonu odasında yapıla
caktır. 

2 - Bu etüd ve aplikasyon işinin muhammen bedeli iki yüz 
altını§ bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 14150 liradır. 
4 - Bu işe aid mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındır

lık işleri genel şartnamesi, istasyon mevkileri hesabatına aid 210 
numaralı tip ile diğer müteferri evrakdan müteşekkil bir takım 
münakasa evrakı on üç lira mukabilinde demiryollar inşaat daire
sinden tedarik olunabilir. 

Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 nmaralı arttırma, eksilt
me ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve 
vesikalarla vekaletimizden verilmiş 937 senesi içinde muteber etüd 
müteahhidliği vesikasını havi teklif zarflarmı mezkur kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlayark 17.9.937 tarihinde saat on dörde ka
dar demiryollar inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilin-
de vermiş olmaları lazımdır. (3093) 3-4674 

Ankara Valiliğinden 
~afıa da~resi için lüzumu olan 2bin teneke benzin kapalı zarf 

usulıyle e~sıltmeye konulmuştur. Eksiltme 6.9.937 pazartesi günü 
saat 15.5 _vılayet encümeni riyaset odasında olacaktır. 

Tahmın bedeli (6650) liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ticaret odası vesikası ile 498 li

ra 75 kuruşluk muvakkat teminatlan birlikte aynı gün ve saat 14.5 
a kadar encümen reisliğine vermeleri. 

İstekliler buna aid şartnameyi nafıa müdürlüğünde gözden ge-
çirebilirler, (2836} 2-4316 

Ankara valiliğinden: 
. 1 - Ankara merkez ilk okullarına asgari 240, azami 300 ton sö

mı kok kömürü kapalı zarf suretile alınacaktır. Beher tonunun mu
hammen bedeli 29 liradır. 

. 2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin yüzde 7.5 
nısbetindeki ınuvakakt akçesini hususi muhasebe veznesine yatır· 
n;ıaları ve makbuzunu kanuni tarifata göre tanzim edecekleri tek
lıf mektubunun içine koymaları lazımdır. 

3 - İhale 16.9.937 perşembe günü saat 15,5 da vilayet konağın
da daimi encümeninde yapılacaktır. isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere hergün Kültür direktörlüğüne müracaatları. (3143) 

3-4685 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Fort marka 9 kamyonun 22.9.937 çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan t1.ıtarı 23.400 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 1755 liralık vezne makbuzu 

veya banka mektubları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün saat 
14 de kadar teklif mektublarını Galata eski ithaHit gümrüğü bina
sındaki komutanlık satina]ma komisyonuna vermeleri. 

(5638) 3-4658 

İzmir ili daimi encümeninden: 
İzmirde Ağamemnun ihcalarında yeniden yaptırlacak binalar

la tesiatmm projesinin tanzimi işi 4 ay müddetle müsabakaya ko
nulmuştur. 

İstenilen bu projenin tanziminde birinci gelecek olana 2000 
ikinciye 750 3 üncüye 250 lira mükafat verilecektir. Tanzim oluna
cak bu projenin vaziyeti planiyle şartnamesi İzmir - Ankara - fs
t~nbul bayındılrı~ direktörlüklerinde mevcud olduğundan istek
lıler adı. geçen dırektörlüklüğe baş vurarak inceleyebilirler. 

~anzım olunaca~ projenin birinci kanun 937 nihayetine kadar 
İzmır bayındırlık dırektörlüğüne yollamaları ilan olunur. 

(3121} 3-4659 

Harta genel direktörlüğünden: 
1 - Harta genel direktörlük kıta erlerinin pavyonunun ikmali 

inşaatı açık eksiltmeye kon.muştur. 
2 - Muhammen bedel (4698) lira (7) kurştur. Muvakkat te

minat (352) lira (35 kuruştur. 
3 - .istekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gi

rec~kl.7r~!1 de muvakkat teminat makbuzlariyl ~ 6. eylül 937 pazar
tesı gunu saat (10) da Cebecide harta satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2928) 2-4398 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın Alma Komisyonundan : 

1 - 367 tane eğer takımınm kapalı zarfla eksiltmesine ıstekli 
çıkmadığından 10.9.1937 cuma güni.i saat 15 de pazarlığı yapılacak
tır,. 

2 - Tasınlanan tutarı 20919 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 1569 liralık vezne makbuzu 

veya b~k~ mektu~.ları .. v~. k~nuni vesikalariyle birlikte o gün Ga
lata eskı ıthalat gumruğu bınasındaki komutanJrk satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (5288) 2-4362 

Ankara Valilijinden 
Vilayet aygır deposu hayvanatının senelik iaşe ihtiyacı olan 

36.000 kilo yulaf ile 25.000 iU 36.000 kilo kuru ot açık eksiltmeye 
konularak talibi çıkmadığından 12.8.937 tarihinden itibaren biı ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. Talib olanların şartnamesini gör
mek ve pazarlığa girişmek üzere her pazartesi ve perşembe günle .. 
ri vil~yet daimi encümeninde saat on beş buçukta miiracaatları i· 
lan olunur. (3023) 2-452? 

valili~uden: 
1 - Vilayet merkez ilk okulalrına 9.9.937 tarihinde talebe ka• 

yıd ve kabulüne başlanacaktır. 
2 - Bu yıl merkez ilk okullarına yalnız 930 doğumlu çocuklar: 

alınacaktır. . 
3 - Kayıd ve kabul muamelesi her ilk okulda 30 eylül 937 ta• 

rihine kadar her hafta pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat se• 
kizden on bire kadar ve on beş buçuktan on sekiz buçuğa kadar 
yapılacaktır. 

4 - Talebe velilerinin çocuklarını bizzat evlerine en yakın illi 
okula götürüp kayıd ettirmeleri lazımdır. 

5 - İlk okullarda tedrisata 1 birinci teşrin 937 cuma günü ba,. 
!anacaktır. 

6 - Okul idarelerinin ietiyecekleri vesaiki ihzar ederek her ta• 
lehe velisinin muayyen günlerde okullara müracaatları ilan ıu• 
nur. (3050) 2-.45 ~4 
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Komisyonu llanları 

·~ -' 

tLAN 
1 - 4 adet muhtelif tezgah kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli on sekiz bin beş yüz lira olup ilk te

minat parası 1387 lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 7 eylül 937 salı günü saat 15 dedir. 
4 - Muhabere ile şartname gönderilemez. 

.5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2; 3 üncü ma~
delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gününde en geç bır 
saat eveline kadar teminat ve teklif mektublarını M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2189) 2-3540 

B1L1T 
l - Biçilen ederi 3200 lira olan bir ışıldak ile grup elektrojeni 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 6 eylül pazartesi gün saat 11 dedir, 
3 - İlk teminat 240 liradır. 
4 - Şartnamesi M. M. V. satın alma Ko.dan parasız alınır. Mu-

habere ile şartname gönderilmez. 
5 _ Eksiltmeye girecekler kanuni temina tve 249~ s~yılı ~anu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte ıhale 
gün ve saatında M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(2874) 2--4355 
BlLlT 

ı - ı .. ütahyada yaptırılacak meydan tesviye işinin ihale günü 
istekli çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Keşif bedeli 61 bin 796 lira 99 kuruştur. 
3 _ Eksiltmesi 7 eylül 937 sah günü saat 15 tedir. 
4 _ Şartname, kesif ve projeler 309 kuruşa M. M V. satın alma 

Ko.dan alınır. 
5 _ Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ~e 2~90 sayılı k~nu

nu ı ve 3 üncü maddelerde yazılı belgelerle ıdarı şartnamenın 4 
cü nmadesinin (F) fıkrasında yazılı vesikalarla b:rlikte teklif mek
tublarmı ihalr s:ıatından behemehal bir saat evel M. M. V. sı.ıtm 
alma Ko. na vemelerL (2845) 2-4366 

I L A N 
ı - Bir metresine tahmin edilen fiatı 36.5 kuruş olan 200 bin 

ila 250 bin metre minder kılrflık bez ile bir kilosuna tahmin edilen 
fiatı 160 kuruş olan 30 bin ila 40 bin beş yüz kilo pamuk çorap ip-
liği kapalı zarfla ayrı ayrı almacaktu. . . . _. 

2 - Minder krhflık bezin sartnamesinı 4.56 ve ıphgın şartna-
mesini 324 kurusa almak ve örn.eklerini görmek istivenlerin her 
gün komisyona gelmeleri. . . . -· 

3 - Minder kılıflık bezin ilk teminatı 5812.5 lıra ve ıplıgın ilk 
teminatı 4490 liradır. 

4 - Minder kılrflrk bezin ihalesi 10-9-937 cuma güni.i saat 11 de 
ve ipliğin ihalesi 10-9-37 cuma günü saat 15 dedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 s.:1urlı kanu~uı; 2 ve 3. cü 
maddelerinde vazılı vesikaları ilk teminati"rı ile bırlıkte teklif 
mektublarını ihale saatlarından en az oir saat evvel M.M.V. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (2936) 2-4437 

t L A. N 
1 - Hre bit kilosuna tahmin edilen fivatı 180 vüz seksen ku· 

ruş olan altmış bin iHi seksen bin kilo sarr sabunlu kösele kapalı 
zarfla a 1 •nacaktır. 

2 - Şartnamesini 720 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-
yenlerin her gün komisvona gelmeleri. . . 

3 - İlk teminat mikrları 8450 sekiz bin dört yüz ellı lıradır. 
4 - İhalesi 15 eylül 937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde yazrlı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale satmdan en az bir saat evet M. M. V. SA. AL. 
KO. na vermeleri. (3051) 2-4579 

BtLtT 
Eskişehirde bir gaz deposu insaati kapalı zarfla eksiltmeye ko· 

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 alma KO. 
dan alınır. 

Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazdı belgelerle birlikte bayındırlık ba
kanlığı miiteahhitlik vesikasiyle birlikte teklif mektublarını ihale 
saatmdan behemehal bir saat evel M. M. V satın alma Ko. na ver· 
meleri (2979) 2--4459 

t LAN 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 6050 lira olan 20 ton benzin 

546 kilo mobil A, 646 kilo Mobil B, 546 kilo Mobil C veya Şel 
yağı ile 20 teneke gaz yağı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gi.in komisyo-
na gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 453 lira 75 kuruştur. 
4 - İhalesi ıo.9,g37 cuma günü saat 11 dedir . 
5 - Münakasya gireceklerin 2490 sayılı kanunun. 2 ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatrnclan en az bir saat eve! M. M. V. SA. AL. 
Ko. na vermeleri. -(2980) 2-4460 

t LAN 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 6152 lira olan 2300 metre ya

tak kıhflık bez. 5520 metre yatak <carşah bez, 1200 metre yastık 
yüzlüğü bez, 4680 metre battaniye kılıflığı bez ile bir metresine tah
min edilen fiyatı 24 kuruş olan 13.550 metre pi jamalık bez ayrı ayrı 
kapalı zarfla alrnaca ktı r. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen
lerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - Dört kalem eşyanın ilk teminatı 416 lira 40 kuruş ve pija
mahk bezin ilk teminatı 243 lira 90 kuruştur . 

4 - Dört kalem bezin ihalesi 9.9.937 perşembe günü saat 11 de 
ve pijamalık bezin ihalesi aynı günün saat 15 şindedir. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun 2. ve 3 cü mad· 
delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek· 
tublarını ihale saatlarından en az bir saat eveline kadar M. M. V. 
SA. AL. KO. na vermeleri. (2981) 2-4461 

1 LAN 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 200 kuruş olan 2100 tane 

frenk gömleği açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasrz almak ve örneklerini görmek isti-

yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 315 liradır. 
4 - İhalesi 13.9.937 P. ertesi günü saat 14 tedir. 
S - Eksiltmeye ıireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 eli mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale sa-
atında M. M. V. SA. AL. KO. na vermeleri. (2982) 2--4462 

1 LAN 
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 elOiseJik kumaş kapalı zarfla ayn 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 
mektul ·~ nnr ihale saatlarından en az bir saat evel M. M. V. SA. 
AL. n..u. na vermeleri. (3156) 3-4709 

ULUS 
1LA~ 

1 - Bir adet pulanya tezgahı açık eksiltme ile münakasaya kon· 
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3500 lira olup ilk teminat parası 262 
lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 6 eylül 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2 ,3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde 
M. M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (2193) 

2-3541 
BİLtT 

Gali görülen 22 kalem baytari alet ve malzeme kapalı zarf usu
Jiyle satın alınacaktır. Tahmin bedeli (5125) liradır. İhalesi 9. 10. 
937 cumartesi günü saat il dedir. İlk teminat ( 384) lira 38 kuruş
tur. Evsaf ve şartnamesini almak ve görmek istiyen bedelsiz ola
rak M. M. V. satın alma komisyonuna müracaat ve ihaleye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat ve tek· 
lif mektublariyle birlikte belli gün ve saatından en az bir saat evel 
M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (2934) 2-4401 

Bf LlT 
1) 97.100 metre kanat şeridi açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 2984 lira olup ilk teminat parası 224 

liradır. 
3) İhalesi 21 birinci teşrin 937 perşembe günü saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayrlı kanunun 2; 3 üncü mad
delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3209) 3-4773 

Başvek:alet istati"tik. gene] direk· 
tör1üğü ek.siltme ve ihale 

k~omisyonundan: 
1 - Kapalı azrf usuliyle eksiltmeye çıkarılan genel nüfus sa

yımı tasnif işlerinde ve povers istatistik makinelerinde kullanıl
mak üzere satın alınacak bir milyon fiş için kanunen kabul edilmi· 
yecek teklif yapılmış olduğu için pazarlıkla eksiltme ve ihale a
çılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 2350 liradır. % 7.5 kuruş üzerinden 
177 liralık muvakkat teminat verilmesi 13.7.nndır. Eksiltme eylü· 
tün 28 inci salı günü saat 14.30 da umum müdürlük binasında top
lanacak olan komisyonda açılacaktır. Bu babtaki sartname komis-
yon katibliğinden istenebilir. (3163) · 3-4761 

Kütahya Şarbayhğından: 
Bulvar ci.,arında yaptırılacak 94590 lira 24 kuruş keşif bedelli 

stadyum inşasından 30.000 liralık kısmı kapalı zarfla açık eksilt· 
meye konulmuştur. Bundan tribüne aid betonarme iskeletinin ke· 
şif bedeli 22862 lira spor sahası tesviye ve direnaj ve teferrüatmm 
kesif bedeli 7138 lira olup teminatları 2250 liradır. 

·İhalesi 22.9.937 çarşamba güniı 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-
lir. Talihlerin şarbayhğa müracaatları. (5803) 3--4777 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
I - Bitliste inşa edilecek atölye binası kapalı zarf] usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 
il Eksiltme, 21.IX.937 tarihine rastlaya1\. salı günü saat 15 de 

Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki ahm ko
misyonunda yapılacaktır. 

III - Keşif bedeli 39025.02 lira. muvakkat teminatı 2926.83 li
radır. 

IV - Keşifname, şartname, pı:ıoje ve sair eksiltme evrakı 196 
kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat şubesinden Ankara ve Bitlis 
inhisarlar baş müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin nafıa vekaletinden veril
miş müteahhidlik ruhsatmanemisiııi 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 d~. kadar yukarıda adı geçen 
komisyon başkanlığma makbu zmukabılınde verilmiş olmalıdır. 

"B." (5870) 3-4775 I 

5 - 9 1937 

Ba~vel{alet istatistik genel dire-.{· 
törlüğü el{siltme ve ihale 

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

min olunan genel nüfus sayımı neticelerine aid köy nüfaslarmı 
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 sah günü 
saat 15.30 da genel direktörlük binasmda toplanacak olan komis
yonda açılacaktır. 

4 - Zarflar eksiltmenin açılmasrndan bir saat eve! komisyon 
reisliğine verilmesi laıımdır. Bu babtaki şartname komisyon kati· 
binden istenebilir. Ni.imune de dairede görülebilir. (3162) 3--4760 

Satılık ev 
~mat vekaletının karşı semtinde A taturie bulvarına çok yaıcın 

yeni yapılmış biri altı diğeri beş oda ve teferruatından mürekkeb 
iki daireli ve bahçeli beton bir ev satılıktır. 

İstiyenler 3431 santraldan 256 telefon numarasiyle B. Ali Rıza-
yı arasınlar. 2-4766 

Elaziz naf ia müdürlüğiind,en: 
Kapalı zarf usuliy le eksiltme ilanı 

1. - Etazizde yeniden yapılacak olan 80 yataklık has ·ih:ıne bi· 
nası (110972) lira muhammen bedel ve vahidi fiat esası üzerinden 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2. - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A. - Baymdırlık işleri genel şartnamesi, 
B. - Fenni şartname, 
C. - Hususi şartname (Tadilat ile beraber) 
E. - Muhammen bedel cetveli; 
F. - Vahidi fiat cetveli; 
G. - Plan ve projeler; 
H. - Mukavele projesi; 
İstekliler bu ~artname ve evrakı vilayet nafıa müdürlüğünde 

görebilir, 
3. - Eksiltme 15.9.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 

15.30 da Elazide nafıa müdrlüğü odasında müteşekkil arttırma ek· 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6800 lira muvak· 
kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getir
mesi, Iazımdır. 

A. - Nafıa vekaletinden alınmış 1937 senesi için muteber asga
ri altmış bin liralık ehliyetname; 

B. - 1937 yılma aid ticaret odası vesikası; 
C. - İnşaat müddetince iş başında diplomalı bir mühendis ve

ya bir mimar bulunduracağına dair teahhüdname; 
5. - Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazılı saat· 

ten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir, posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 ün
cü maddede, yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır, postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. (5862) 3--4776 

Nafia vek:aletinden: 
Yapı işleri ilam 

1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara siyasal bilgiler okulunda ye· 
niden yapılacak jimnastikhane, yemekhane ve müteferrik tadilat 
işleri inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 110,000 liradır. 
2. Eksiltme 23.9.937 perşembe günü saat 15 de nafıa vekaleti 

yapı işleri umum müdrüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 550 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdrlüğünden alınabilir. 
4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6750 liralık muvakkat te· 
minat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği 
vesikası ibraz etmesi ve yaptığı en büyük işin 70 bin liradan aşağı 
olmaması lazımdır. 

5. İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3154) 3--4763 

KİRALIK 
Aile yanında bütün konfo

ru havi bir oda kiralıktır. 

mektepleri sabnalma komisyonundan : 

Yenişehir Havuzbaşı Rağıb 
Soysal apartır.ıam 8 No. lu da
ire kat 2. 

-- N Y l T~-
SAPKA YURDU ... 
Onyı! şapka yurdu ı eylül

den itibaren talebe kaydına 
başlamıştır. Ders müddeti se· 
kiz aydır. Bu müddet zarfın· 
da şapkalarınızı, eldiven ve e· 
şarp gibi moda eşyanızı biz
zat yapmağı mükemmelen i>~· 
rene bilirsiniz. 

Adres: Cocuk sarayı kar 
şısmdn ONYIL şapka yurdu 

KAYIB 
933-334 ders yılında Eskişe

hir yatı okulundan aldığım şeha
detnameyi kaybettim. Yenisini 
alacağım. Eskisinin hükmü yok
tur. 

Ferid oğlu Mithat Erol 

Tezgahtar Aranıyor 
Hırdavat işinden anlar iyi lıir 

tezga.hdar alınacaktır. Anafarta
lar cadesinde Eskişehirli İbra· 
him Hakkıya müracaat. 

1 lmtiyaz sahibi ve Raı;mıı 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idarr 

Mümtaz Faik FENlK. 

Cinst 
Yerli kok kömürü 
Kıriple kömürü 

Mikdarı 
2457 Ton 
290 Ton 

Muhammen 
Fiyatı 
Kuruş 
2800 
2200 

Muhammen 
Bedeli 

Lira Kr. 
68796 00 
6380 00 

% 7.5 Teminatı Münakasa 
Lira Kr. Tarihi saatl 

5159 50 
478 50 

20-9-937 15 pazarteı 
20-9-937 15.30 

. pazartesi 
1 - Komısyonumuza bağlı yatılı okulların ihtiyacı olan mikdarr, muhatnmen bedel ve ilk teminatı 

kaı:şılarmda yazılı kok ve kıriple kömürleri ayrı, ayrı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. İha· 
lesı 20-9-937 .Pazartesi günü saat 15 ve 15.30 da Ankara Mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 - ~ksıltmeye gireceklerin 937 ydı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine 
göre ellerınde. bulunan belgelerle komisyona gelme teri; 

3 - İs.tekhlerin teklif mektublarmr 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde ihale saatından bir saat 
evv~l. !;0mısyona makbuz mukabilinde vermeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin Mektebler Muhas~ 
becılıgınde koınisyon katibine müracaatları ilan olunur. (3072) 3--4649 

KÜTAHYA 6 SAYILIJ. OKULUNDAN: 
Lira Kr. Kilo Gr. Kilo Gr. Tahmin bedeli % 7,5 teminat 

Kur. SA Lira Kr. İhale günü sa. 
18 000.- 200 000 190 000 9 1350 20.9-937 10 1 inci nevi ekmek 

8 750 50 000 40 000 17 50 656 25 20-9-937 10,30 sığır eti 
7 200 6 000 4 000 120 540 20-9-937 11 sade yağı sızdırılmış 
~.-::- Yukarda cins ve mikdarı yazılı üç kalem erzak kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İha• 

le gunu ve saati erzakların hizalarında gösterilmiştir. 
2 - T~liplerin kapalı zarf mektuplarını kanunda yazılı şartlar dahilinde muayyen saatten bir aaat 

evvel komısyon Baş; makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. ~ 
3 - Şartnameleri görmek istiyenlerin komisyon işyarhğına müracaatları il~n olunur. (5685) 3-4656 

Y ENt SiNEMALAR HAIK 
BU GÜN VE BU GECE 

İki muazzam ve macera filmi birden 
1 - YÜRÜYEN ÖLÜ 

Boris Karlof -- Ricardo Cortez 

2 - VAHŞİ KOŞU 

Canlandıran : TiM MC COY 

Yeni Mevsim Hazırlığı 

Dolayısiyle 

Bir kaç gün 
kapalıdır 

ŞEHiR BAHÇESiNDE 
BU GECE SAAT TAM 21.30 DA 

eden Yazı İşleri Miidütü 1 
Ulus Basımevu ANKARA / ·--- BÜLBÜLLER ÖTERKEN 


