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Akdenizde tehdi~ 
Sovyetler Birliği Italyaya 

Türk kuşu taggarele1i 
dün Ankaraga döndüler 

yeniden bir nota verdi .. .. 
-r::-";::,,-~ü; Akdeniz konferansı Buytik hava turu . . 
:;.::~::__ tehlikede mi? başarılarla bıltı 
men clauct •· 
dilmiftir. 

Türlıiye na
mına clq ba
lıonlıiı uelıili 
6anotaya 
miiahet ce. 
11C16 ucrmif-
tir. 
Y andalıi re• 
.üncle notaya 
ceoab ueren 
B. Numan 
Menemenci· 
oilunu görü
yor•un~. 

BQfbetke: 

Gazetelerimiz 
ve 

dış politika 
Falih Rılkı ATAY 

Dıt haberle-r bakımından, türk 
basını tam bir kayıdsızlık ve anar
f İ içindedir. Gazetelerin onda do
kuzu Cumhuriyet Halk Partisine 
menaub olmasaydı, ve hatta onun
cusu dıt sıyasa bakımından Cum
huriyet Halk Partisi hükümeti ile 
tamamen aynı esas - fikirleri güt
memiı olsaydı, meslekdqlarum
zın bu açılı .ayla politika"na biz 
de bin türlü mani venneğe kal
kardık. Fakat bahsettiğimiz ka· 
Jıdaızlık ne kadar söz götürmez
ae, dıt aıyasa neıriyatı hu -
auaunda, gazetelerimizin m&kaad 
ve heaab temizliğinden de o kadar 
tüphe edilemez. 

O halde bu garib tezad nere
den geliyor? 

Sebeblerini sayalım: 1 - Ana· 
dolu ajanıı bir ua.ıta • ajaru'br. 
O her memlekete aid haberleri an
cak o memleketin yan - resmi a
janslarından alabilir ve bunları 
doğrudan doğruya kontrol ede
mez. Anadolu ajansı, vermekte ol
duğu havadisleri müttefik ajans
ların gündelik bültenlerinde net
rettinnek ister: o halde kendiıi 
dahi bültenlerini müttefik ajam
lar nqriyatma açmak zorundadır. 

imdi masanız bqında gördü
iünüz ajans bültenlerinin birçoğu 
lbuhtelif dıt politika menfaatleri
ni müdafaa eden telkinler, hatti 
bazen de, tezvirlerdir. 2 • Anado
lu •janaının vermekte olduğu Tür
kiye havadislerinin yabancı gaze
telerde netredildiğini görüyor mu
IUnuz? Hayır! Havas ajansı gün
delik bültenlerine istediği kadar 
tirk telsrafı koyabilir: franaız ı• 
&eteciai aeçmekte aerbeattir ve o 
hu aeçmeyi, mesleğine, partisinin 
Prenaiplerine, memleketin veya
bud doğrudan doğruya kendi ka
l&aınm menfaatlerine göre yapar. 
Siz gücünüz yettiği kadar kelime 
Parası veriniz veya radyonuzda 
baykırımz. Yabancı gazetelerin 
hepsinde dı' politika haberi kon
t~ollu' dur. 3 - Bizim gazetelerimi
~ın hah r kaynaklan nelerdir? 

{S rıu 3. ıincü s yfada) 

Türkiye çağrıldı Havacıl~~~~-.~~!~.~!,~~n~~~ 
h ' Bayan dığı "Ankara. Eaki,ehir - İstanbul . Bursa. lzmir .. gidip V azigelin Uıasası: Toros geliş büyük memleket turu muvaffakiyet1e netice1enmi, ... 

Türkkuşu filosu dün şehrimize dönmüştür. 
Akdeniz' deki korsanlık hareketlerini önlemek üzere Ce. 

nevre yakımnclaki Nyon'da bir «Akdeniz Konferanıu top. 
lanmağa hazırlanırken. bu denizde yeni tecavüzler olduğuna 
dair haberler gelnıektedir. 

ve 
Bayan 
Yıldız 

Genç havacılarımız dün tayyare alanında heyecaalı bir 
şekilde karıılanmışlardır. Seyahat l eyliilde batlamlf " 
filoya altı tayyare iştirak etmiıtir. 

Konferansa iıtirik edecek olan muhtelif deleıuyonlar 
yola çıkımılarclır. Fakat Almanya ve halya'nın konuımalara 
iıtirik edip etmiyecekleri hakkında kati bir haber yoktur. 
Gelen bazı telcraflar, bu iki devletin konferanıa iıtirak et. 
memelerinin daha çok ihtimal dahilinde bulunduğunu 

Türkkuşu havacıları bu seyahatte 1500 kilometrelik bir 
mesafe katetmişlerdir. 

Dün şehrimize 1 
gelen bakanlar J 

B. Şükrü Kaya ve 
B. Çetinkaya geldiler 
İç İşler Bakanı ve Parti Genel Sek· 

reteri B. Şükrü Kaya, Bayındırlık Ba
kanı B. Ali Çetinkaya, !~ İşl..r Ba
kanlığı Siyasi Müsteprı B. Abdülmut
talib Öker, Emniyet Genel Direktörü 
8. Şükrü Sökmensüer dün sabahki eks
presle İstanbul'dan şehrimize gelmişler 
ve İstasyonda bir çok zevat tarafından 
karşılanmışlardır. 

bildirmektedir. Sovyetler Birliği ile ltal
ya araıındaki anlapnazlık da yabınuı 
olmaktan epiy uzakbr. Sovyet hükümeti 
ltalyaya yeni bir nota vererek, İtalyan 
cevabi notaaınm kendisini tabnin etme· 
diğini ve ithamlarını o!duğu gibi m~ha· 
faza ettiğini ileri ıürmüıtür 
Diğer taraf tan Sovyetler Birliği, N yon 

konferan11na davet etmek Üzere Moıko
va'ya gönderilen İngiliz - franıız nota. 
11na da cevab ven11İ4tİr. Bu notada Sov. 
yet hüküm.:ti AJuknizClcki tecavüzler • 
den dolayı faıiıt devletleri itham ettik
ten sonra konferansa ittirike hazır bu· 
lunduğunu söylemektedir. 

Akdeıaiz meaeleıinin muhtelif cep • 
helerini gösteren haberlerimiz 5. inci aa.. 

yıfamızdadır. _J 

Manisanm kurtuluşu 1 

Başbakanımız 
Manisaya gitti 
lzmir, 8 (A.A.) - Birkaç gündenberi şehrimizde bu

lunmakta olan Bqvekil lamet İnönü bu sabah saat 10 da 
hususi trenle Maniaaya hareket etmitlerdir. Batbakan is
tasyonda halkın cotkun tezahüratiyle uğurlanmıştır. 

Maniu, lnırtulU§UllU lıatluyor 
Manisa, 8 (A.A.) - Kurtuluşunun 15 inci yıldönümünü 

büyük tezahüratla kutlamakta olan Manisa halkı bu büyük 
günün en ileri gelen lmillerinden biri olan Başbakan İsmet 
lnönünün tetrifi ile bahtiyarlığının en büyük mertebesine 
ermiş bulunuyor. 

Bütün memleket haftan başa bayraklarla donanmış bu 
Büyük bir memleket turunu başarı ile yapan Türkkuşu tayya

recileri Türkkuşu alanında kendilerini karşılayanlar arasında 

zaferin başarıcılarından olan İnönünün ı----------------------------

aralarında bulunmasının verdiği zevk IE ... d nizind 1u··,k dı·ı,·ne aı·d 
ve heyecan içinde çalkanmaktadır. Ma- 1 ge e e 
nisa halkı ve kazalardan gelen çok ka- k ·ı bl 
labalrk halk mümessilleri İnönünü is- ı Meç hu I ı a ar 
tikbal için istasyona inmiş ve aziz bat- lstanbul, 8 (A.A.) - Türk Dil KU-
bakanlarını nihayetsiz tezahüratla kar- rumu Genel Sekreterliğinden: 
ııiamıflardır. Manisa saadet dalgaları i- den 

1
• z a 1t

1 
Türk Dil Kurumu ve Ankara Oni· 

çinde yüzmektedir. versitesi Tarih _ Dil Coğrafya Fakül-

BQfbakanın Mani.aya geliti teai adlarına basdmıt ve basılacak olan 

Başbakanımızın treni tam saat 12 1 ı• d • dil araştırmaları kitablarından batka o-y o Çev r 1 larak dil sorumlarına ve Günet - Dil 
buçukta istasyona gelmittir. Kendisi teorisine dair çıkarılan kitabların k11-

kesif bir halk kütlesi tarafından hara- lstanbul 8 (Telefonla) _ Akdeniz rumla bir iliıiği olmadığı görülen Ui· 
retle kartdannııt ve otomobile binme- limanlarından ıcaradenize gelen Zirya • zum üzerine ilin olunur. 
leri hakkındaki teklife yaya yürümeyi nin ıdındaki sovyet gemisi limanımız. 
tercih ettiklerini beyan buyurmutlar- dan transit olarak Karadenize çıktı. 
dır. Bu suretle aziz Başbakanımız ia-

Gemi süvarisi Çanakkale dııında bir tasyondan halkevine kadar iki tarafa 
sıralanmı• binlerce vatandatın coşkun tahtelbahir tarafından tehdid edildiii-
ve sürekli alkışları arasında yollarına ni söyledi. Süvarinin ifadesine göre 
devam etmişlerdir. Yürürken memleket meçhul tahtelbahir karasularımız dışın. 
işleri hakkında vali Dr. Lutfi Kırdar- da birdenbire sovyet gemisinin önüne 
dan izahat alıyorlardı. çıkmıf ve beş on defa etrafında don-

T etkikler dükten sonra tecavüz etmiyerek tekrar 
Halkevinde yapılan yeni inşaatı 
( Sonu ;. üncü saylarla ) ( Sonu 5 rncı <;aylada ) 

Mebusları davet 
Cumhuriyet Halk PortUi. Genel 

Sekreterliğinden : 
20 eyliil 931 tarihinde Dolma

bahçe Sarayında açılacak olan 
/kinci Türk Tarihi Kurultayı ve 
sergisine bütün mebus arkadCJ,flar 
davetlidir. Girmek için hüviyet 
uarakalarını göatermek kolidir. 

Tura Ergui kampında den görea 
talebelerle iki Bayan talebenin de işti
rak edişi seyahatin ehemiyetini bir kat 
daha arttırmıştır. Nazari dersleri mü
kemmel surette kavrayan, uçuşun icab 
ettirdiği en mühim vaziyetleri tek hat
larına başarmağa mecbur olan talebeler 
bu turda en tecrübeli havacılar kadar 
büyük bir muvaffakiyet göstermiper
dir. 

Dün bir muharririmiz,, türk havacı
lığının yüzünü güldiıren Türkkufu fi
iosunun kıymetli kumandanı 1'Bsmfı 

B. Zeki Gülsün ile görüşmilf ve intiba
larını sormuftur. B. Zeki demiftir ki: 

- Ankara - Eskişehir arasmı evimi
zin bahçesi gibi biliyorduk. En yeaile
rimiz bile hartaya başvurmadan kendi
lerini hava okulumuzun subay arbdaf
ları arasında buldular. Eakiıehirde ben
zin depolarımızı doldurduktan 90llra 

(Sonu 4. iincU sayl•d•) 

' ' 
İstanbul 

___ ı= 
istanbulda 

pazar yerleri 
lıtanbul, 8 (Telefonla) - Sut

la, batta ve omuzda gıda mad• 
leri aabtmm men'i dolayıaiyle ..._ 
li ve belediye reiıi B. Muhiddin 
Üstündağ bugün gazetecilere .
beyanatta bulundu: 

''-Birinci teşrinden itibaren Beyoi
lu, Eminönü, Beşiktaş ve Fatihte antta 
başta ve omuzda gıda maddeleri tafıD .. 
ması yasaktır. Bu yasak ikinci tqrindea 
itibaren de diğer mıntakalarda tatbik e. 
dilecektir. Karardan sonra seyyar saa-

(Sonu 4. anca s.yl•d•) 

Kömür Havzasında 

B. Celil Bayar 
tetkiklerine 

devam ediyor 
Kozlu, 8 (A.A.) Ekonomi babm C.. 

lil Bayar dün İt ve Etibank genel dl • 
rektörleriyle birlikte Etibank Erefli kl
mürleri iıletmeainde tetkikler ile met
gül olmuşlardır. Bugün Kozlu -d• 
bölgesine gitmişler ve Kozlu kömür iş • 
leri sosyetesinin yeni yapılan ve 26 a
gustosta işletmeye açılan Skip ihraç te

sisatını görmüşler ve begenmişlerdir. 
Sayın Bakan muvaffakiyetin<ien do

layı sosyete genel direktorü İhsan So • 
yak'ı takdir ve tebri;.. etmıştir. 



., 

X.rıtık ve otokrıtık: 

Bir sahne ve bir Dialog 
Yakında, Cenevre toplanbsı olacak ve bunun uzunca bir sahnesi olmak 

üaeFe "AKdeıtR konteFans.r,, ~. Buna muvazi olmak üzere de 
Hitler - Mu olini komıımuma tahit otacaiız. Her iki hadiseyi tertib eden 
rejisörler ayndır. Bunun gibi, reji tekniği, dekor tekniği. beyan ve hareket: 
tekniği de ayrıdır. Demek lazımdır ki hatta, Paris - Londra mihverinin çevi
ref:eği sahne ile Berlin • Roma mihveri etrafmcm cereyan edecek olan dia
log, yalnu ifade •asıtaları bakımından ve estetikleri itil>ariyle değil, mahi
yetleri, özler~ f elsef el eri ve telildöleriiıi&ariyle de iki ayn mektebi temsil 
eylemektedirler. 

lıviçredeki sahne, tekniğinde olduğu kadar özünde de klassik'tir. Alman
yadan işiteceğim:iz dialog ise, romantik'tit. 

Birincisi bi2inı akıl, mantık, sağduyu gibi vasıflammza hitab edecektir. 
ikincisi, bizdeki kahramanlık ve macera iatidadlarmı tahrik etmeğe çalışa
calltır. 

Klassik "hitah'', tasc:l"kim, tecrübelerimizden l>ekliyecektir. Romantik 
'"nara" hamleyi cüıetkarhğımıza yaptırmak istiyecektir. 

Halbuki, her ikisinin mevzuu avnıdır: banş ! yalnız, tefsirler başkadır, 
Biz dP-rken, bu sahne ile bu dialo~'a seyirci oracak dünyayı kastediyo

ruz. Bu dünva, son yıllarda hin"birinden heyecanh hadiselere şahit olmuş
tur. Hiç bir devirde, nesiller, bu kadar şaşırtıcı hadist>rerin seyircisi olama
mışlardır. O kadar ki, bundan vüz sene sonra yaşıyacak ve di1~ünecek insan
lar. devrimi:r.i tetkik ederken, bizlere, hari'k:ulade ve masl\Uard::ıki kadar l:?ay
ri tabii vas1flar yoracaklardır. Halbuki b1zler. h11 <J~,...~tik anlan elcrPP.rrİmi
:z.i kemirerek ve 1okmalarmuzı çiğniyerek yaşıyoruz. İn$Clnlı~ hali, demek 
ki her devirde aşağı yukarı bu imif. 

Türk-Iran 
transiti 

Gümrükler genel direktörlüğü türk 
- İran transit anlaşmasının tatbik şekli
ni gösterir bir taliıpatname hazırlamış
tır. Şimali ve şimali garbi Iranın en bü
yük ve en kısa ve emin transit yolunu 
te~kil eden Trabzon - İran transit yo
lunda yapılacak transit nakliyatına a
id mühim ve esaslı hükümleri ihtiva e
den talimatname bugünlerde son şek
lini alacak ve alakalılara bildirilecek
tir. 

Talimatnameye göre !randan Trab
zona sevkolunacak İran ticaret eşyası 
ile Trabzondan İrana sevkolunacak ti
caret eşyasrnr ha.mil olan otobüs ve 
kamyonlar kapalı vagon addedilecek ve 
qya yerleştirildikten sonra otobüs ve 
kamyonlar gümrük idarelerince mühür

lenecektir, Mühürler yalnız İran hudu
dunda veya vapurlara naklolunmak üze
re Trabzonda kaldrrılabilecektir. İran 
hududuna varan ticaret eşyası gümrük 
memurlarımız tarafından İran gümrük 
idarelerine teslim edilecek ve iranlı 
bir tüccar icabında malınr, aynı otobüs 
ve kamyon içinde İran dahilinde güm
rük idcresi bulunan her hangi bir şeh
re kadar ikinci bir aktarmaya hacet kal
madan nakledilebilecektir. Talimatna
me mütekabiliyet şartiyle iICi tarafın 
transitte yapabilecekleri buna benzer ko 
layJıkları ve gümrüklerimizce yapıla

cak gümrük muamelelerini etraflı bir 
şekilde göstermektedir. 

Iionya - Meram yolu 
Konya, (Hususi) - Şehrimizle Me

ıam arasında beş kilometrelik yeni bir 
şose inşasına başlanacaktır. Bu suretle 
şehrimizin en güzel bir sayfiye yeri o· 
lan :r.ızeram bağları tozdan kurtulacak, 
hem de yol üç kilometre kadar kısala. 
caktır. 

lzmir fuarında bir gardenparti 
İzmir, 8 (A.A.) - Şehrimiz Kızılay 

Jforumu tarafından fuar gazinosunda ge
ce bir gardenparti verilmiştir. Garde11-
pıırti sabaha kadar neşe iç.inde devam 
etmiştir. 

Üzüm ve kavun ihracatı 
İzmir, (Hususi) - Yaş üzüm ve 

kavun ihracatı çok iyi n!!ticeler vermek

tedir. Üçüncü par.ti kavunlar ve üzüm

ler İngiltereye varmış ve müsaid fiat

larla satılmıştır. Bilhassa kavunlarnnız 

Avrupa piyasalar.ında rakibsiz bir vazi
yettedır. 

Boluda hastahane 
Bolu, (Hususi) - Şehrimizde yapı

lacak yeni ve modern hastanenin planı 
bakanlıkça tasdik edilmiştir. Bina mü-

nakasaya konulmuştur. Yeni hastane iki 

senede tamamlanacak ve 57 bin liraya 

malo ar:=> ı< ır'. 

Burhan BELGE 

Ticaret kaptan ve 
makinistlerinin kongresi 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Türk ti
caret kaptan ve makinistleri bugün yıl
lık kongı.ıelerini aktetdiler. Cemiyete 
mensub bir çok kaptan ve makinistler 
kongrede bu1unuyorlardr. Ruzname mad
deleri üzerinde konuşulurken cemiyetin. 
çıkarmakta olduğu mecmua işi siddetli 
münakaşalara yol açtı. Cemiyete aid 
diğer işler görüşüldükten sonra idare 
heyeti seçimi yapddr. Cemiyet reisliği
ne cumhuriyet &üvarisi Süreyya, ikin
ci reisliğe de Nail seçildile-r. 

İstanbul hukuk 
fakültesinde 
imtihanlar 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Hukuk 
fakültesi sözlü imtihanlarr aym 14 ün

den itibaren başlamıştır. Birinci smıf 

16-17, ikinci srnıf 16, üçüncü sınıf da 

14 eylülde imtihana girecektir. Üçün

cü sınıfın icra ve iflas imtihanı ı ı ey

lülde yazılı olarak yapılacaktır. 

Yaya kaldırmılannda 
duranlar ! 

vün, bir dostum: 
- Bir kaç gündür, dedi. mevzu

larını hep sokaklardan topluyor_ 
sun. 

Sonra, galiba bu esprisinin uy. 
ıun düşmediğine kanaat getirmiş o
lacak ki bir tamir cümlesi ekledi: 

- Çiçek roplar gibi ...• 
Ben: 
- Ehemiyeti yok! diye cevab 

verdim, toz, toprak toplar gibi de 
diyebilirdin. 

Dostumun bu mukaddimeden 
maksadr; bana gene sokaktan alrnma 
bir mevzu vermekmiş: 

- Şunu da yazsana, diye sözü
ne devam etti, Ankara yoJJarr gittik
çe düzeliyor, genişliyor. Yaya kaldı
rımları için kimse dardır diyemez; 
fakat yolda yürümek usul ve ada
brnr bilmiyenlerimiz pek çok. lşi
niz aceledir, vaktiniz dardır: Eviniz. 
den işinizin başma kaç dakikada ye• 
tişebileceğinizi hesablaya-rak çıkmış· 
sınızdır. Fakat yazihanenize vardı· 
ğrnız zaman saatinize bakıyorsunuz: 
mulıakkak, bir kaç dakika geç 'kal
mışsınızdır. Sebebi de yaya i:a.ldırmı• 
larında grup halinde dikilerek soli
bet edenlerdir. Yürüyenler: sağdan 
gitmek kaidesine riayet etmezler ı 
dikilenler, yaya kaldırımlarının top• 
lantr salonları olmadığını bilmezler. 

Dikkat ettinizse A vruparun bü
yük şehirlerinde yaya kaldırımları 
birer nehir gibi hızlı hızlı akar, du
rur. Bu itibar ile yaya kaldırımların
da meşveret meclisi kuranlar, şehrin 
manzarasına da bir durğunluk geti-

Ut US 

Endüstrıde 

E ektrik 
•• • • 
ucretıerı 

indirildi 
Bakanlar heyeti sanayide muharrik 

kuvvet olarak kullanılan elektrikten a. 
lınan istihlak resminin indirilmesi hak_ 
kındaki kanuna tevfikan istihlak edilen 
elektriğin beher kifovatından 9 kuruşa 
kadar istııhlak resmi alınan yerlerde 
yapılacak tenzilath resim nisbetlerini 
tesbit ctmişur. Bu nisbetleri yazıyo

ruz: 
Yün mensucat fabrikalarından kilo. 

vat başına 80 santim, ipek mensucat 
fabrikaları kilovat başına 69 santim, 
pamuklu mensucat fabrikalaTı 38 san
tim, trikotaj fabrikaları 44 santim ok-

' sijen fabrikaları 18 santim, değirmen~ 
ler 61 santim, nişaste dekstrin ve glo
koz fabrikaları 86 santim, bira ve malt 
fabrikaları 53 santim, harç sanayii 13 
santim, çimento ve betondan mamul eş
ya sanayii 83 santim, cam ve şişe sana. 
yii 57 santim, boru sanayii 62 santim, 
akümlatör fabrikaları 70 santim, ağaç 
kundura kalıbı fabrikaları 57 santim, 
kurşun kalem fabrikaları 80 santim, k~L 
ğıd ve karton fabrikalart kilovat başı
na 17 santim istihlak resmi verecek. 
]erdir. 

Tenzilat, kanunun neşri tarihi olan 
24 haziran 1937 tarihinden itibaren me
ri olacaktır. Finans Bakanlığı kanunun 
neşri tarihinde, sınai müesseselerin e
lektrik saatlerindeki kil<>vat mikdarla
rım tesbit ettirmişti. Bakanlar heye
tinin tesbit ettiği nisbetlerden fazla a
lınan istihtak resimleri sınai müessese.. 
lere iade olunacaktır. Finans Bakanlığı 
keyfiyeti bugünlerde alakalılara bildL 
recektir. 

İstanbulda gürültü ile 
mücadele 

Istanbul, 8 (Telefonla) - Şehir da

hilindeki saz heyetlerinin sat 23 den son

ra, mahalle aralarındaki bütün radyola

rın da 24 den sonra çalması yasak edil

di. Belediye reisliğinin bu hususta ver

diği karar emniyet amirliklerine bildi

rildi. 

riyorlar." 
D{>stumla aynı fikirdeydim,· onun 

için kendisine: 
- Peki, yazarmı, dedim. - T. t. 

Günde üç yerine beş öğün Yem~k! 

Yale üniversitesi profcaörierinden 
Dr. Haggard ile Dr. Greenberg tara. 
fmdan güncle üç öğün yerine be§ ö
ğün yemek yenilmesi prensi~i ınüda
faa edilmektedir. Bu fen adamlarının 
kenC:i laboratuarla.rında yeni Giııe 
domazla.n ve Konnektikat kundra 
fabrikasında çalışaa amele Üzerinde 
yaptıkları tecrübeler, bu usul. ve re
jim sayesinde endüstri adamlannın 
yorgunluğunun giderildiğini göster. 
mi~tir: Bir günde miktar iti'htlriyle es
kisinden daha fazla yeıne!.t Ycnnıiye
cek, fakat bu miktar üç yerine b~ı ö
ğüne taksim edilece'4tİf'. Yale tecrü. 
belerinde bu fazia üi öğii:ıı İ~ nıü
nasib zaman obıak ü:e:-e ~~tayin 
ve öğleden gc.:ıı:ra baş!17a:ı ......enaiden 
üç &a&t sonra.lan ~v.:ıT.k g.:Jr:ihnii§
tür. Eu y~e:cleır""e ~~. ta~ ter
bet gibi §eYler a,!ıı:;.smyaca..rtlr. Bir 'bar
dak süt ve va.hMıı:I sc~ı::elerdon yapıl. 
mıı aalat.abır aDa. r;n.o.sı ı;auvafdr.br, 
Bu say~ ?..oı:::ı ~d;ri!:ta i~ilerinin ve
rimi yili:_!8 en ~a.!Wı, hem de a .. 
mele faz~:ı ço?ı~~ado.n yorulmamak .. 
hıdırlar, 

ŞirnC:iye bl'l...::..r, SQbnhlcyiı:ı Ye öi
leden ıonra, amelelerde göriilen bit .. 
kinlik fazla yorgunluğa hamlohınur
du. Doktor Haggard ve Green .. 
berg' e göre o saatlerde amele • 
nin duyJ~~ ycrgun!clt değil~ açlü
tır ve i!-.ı..iyaç!::ırı dm~enmeğe &eğil, 
yemeğ~. Cııı:ı!aırm haaaat&:.ce gün
de üç ckıfa ymoo:X yerne!t ooeti, bu-
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Ankarada mesken meselesi 

Subaylar ve memurlara 
kurulacak apartmanlar 

Ankarada mesken buhranı, şahısları olduğu kadar resmi makamla .. 
rımızı da dütündüren ve esaslı kararlar vermeye sevkeden çok ehemi
yet1i bir metele, daha doğrusu büyük bir ,ehrin en büyük davasıdır. 

Polis nizamnamesi 
devlet şurasına 

gitti 
Emniyet gene} direktörü tarafından 

hazırlanan polis mesleğine giriş ve p<>
lis ceza nizamnameleri devlet şurasın
ca kabul edilmiştir. Bakanlar heyetinin 
tasvibini müteakib meriyet mevkiine ko
nulacaktır. 

Devlet şurasının bir 
kararı 

Devlet şurası verdiği bir karar üze
rine, bundan sonra, inzibat komisyonla
rı kararları aleyhine temyizen tetkik i
çin devlet surasına vaki olan müracaat. 
lar idari dava mahiyetinde telakki edi
lerek aJakaiılardan peşin harç ile kaydi
ye, tebliğ tezkere ve il:im harcı alına
caktır . 

Bir talebeni·n cinayetı 
Ayvalık, (Hususi) - Lise talebesi 

olduğu söylenen Musa adrnda bir genç, 
bir kadın yüzünden bir delikanlıyr bi
!iakla öldürmüştür. Musa yakalanmış

tır. 

................................................... 
: ! 

; H A V A ~ 
·················································· 

Hava açık geçti 
Dün Ankarada hava açık ve rüzgar

lı geçmiştir. Gecenin en düşük ısısı 14, 
en yüksek ısısı da gölgede 26, güneşte 
ve açıkta 53 dereceye kadar çıkmıştır, 

Yurdun doğu Anadolu ve Karade-

niz kıyıları bölgeleri bulutlu diğer 

yerleri açıktır. 

24 saat i~indck.i yağışların kare met

reye bıraktığı su miktarı Orduda 17, 

Rize de 4 kilogramdır. 

Yurdda en düşük ısr, Sivasta 8, tn 
yüksek ısr da, Diyarbekirde 35 derece

dir. 

nun insanlara daha kolay gelmesin
den meydana çıkmıştır. 

Bir terzi diikkannıdaki arşiv! 

lngiliz sinema artis!lerinden Char
les Langhton, tarihi bir filmde rol al
mak için eline geçen bütün kitabları 
okumuş, Üzerlerinde incelemelr yap
mı§tı. Bu kita!:>larclan bir.sind rolü
nü oynıyacağı yüz~a§ı Wil~iam Bligh'
in Londrada Bond Zereet'Cle Gieves 
terzihanesande bir kostüm yaptırmış 
o!duğuıru okulu Te beımn o terzi
haneye giderek dedi ki: 

- Yüz'.:laşı Wmeam tıligh'in sizin 
terzilıane;.re yaptı:rı:ııııı§ olduğu bir üni
forma halt!<mda biraz malfunat isti
yorum. 

T er:.ı:i sordu: 

- Pe:U e~endim, bu e!b~se hangi 
tarihte yo.pı:faıış? 

- l'IC:::> cla. 

Ten:i, bir dakika müsaade alarak 
ayrıkd ve o.!....i:.ecin y1ı!mz ölçüsünü ve 
l:w;;ıa~mı ~o.:;..nn, ü.zoıimıde kaç tane 
düğc$ bue~..L.Q, bun!arm ara.ıım
d~ fosı:ayıı V<.i! ooWn. tafsi·~atı yazan 
bir d~clfo S"riye cl.'.cm&ü. 

1.o"Rrrı~t~, be erti~ bir bbkısı
hI ıaımur~~§ ve tiu.n.u giyerek filim
deW rofüw vap:nfglır, 

T ııhal bir VeTgİ 

Pestszenterzsebetm, Budapeştenin 
nahiyelerinden birisdir. lsmi gördü
ğünüz zaman okuınakta bir haylı 
mÜ§kili.t çekmiş ve: 

- Hiç böyle isim de olur mu? de
mişsinizdir. Fakat acele ebneyin: Bu 
acaib isimli nahiyedeki belediye mec
lisinin verdiği bir karan öğrenirseniz 

Kamutayda sıksık bahis mev
zuu olan bu ev buhranı meselesi, 
gittikçe memur sayısı artan başşe
hirde denebilir ki daima ehemiye
tini muhafaza etmektedir. 

Aile apartmanları 
~unun için bakanlıkların ilk düşün· 

dükleri çare kendi memurları için husu· 
si aile apartımanları yaptırmak olmuş -
tur. Fenni planlar dairesinde yaptmla
cak apartımanlarm daire daire memur. 
1ar• taksimini ilk tatbik eden de Doktoı 
Refik Saydam olmuştur. 

Sıhiye Bakanlığı, Bakanlığın arkasın. 

da kurdugu birçok sağlık müesseseleriy
le birlikte bir de aile apartımanı knr. 
durmuştu. 

Apartımana baremin yüksek derece
lerinden başlıyarak müstepr, genel di
rektörler ve §Ube direktörleri yerleşti -
rildi. Bu memurlardan, aynca ev kirası 
alınmadı, ancak Ankara memurları için 
kanunen verilen mesken bedeli tazmina
tı kesildi. 

Burada memurların iki türlü kazan
cı vardır. 

Birincisi, kendisine meaken bedeli o
larak verilen l 5 • 40 lira ile tutmasına 

imkan olmıyan bir evde oturabilmesi, i
kincisi ve daha mühimmi, ömrünü her 
türlü sağlık şartlarını ihtiva eden, tam 
konforlu evler içinde geçirebilmek im -
kanlarına kavuşmasıdır. 

Bakanlık geçen seneler, aynı mahal. 
lede ikinci bir apartıman daha yaptırdı. 
Bunu da memurlarına tahsis etti ve 11 -

rasiyle 20 ye yakın aileyi de bu ikinci 
apartımana yerleştirdi. Her sene büdce· 
sinden aile apartımanları için ayırdığr 

parayı bu yolda sarfederek, bir iki yıl 

içinde bütün memurlarına ev tedarik et
miş ve onları Ankarada ev derdinden 
kurtarmış olacaktır. 

Diğa bakanlıkların teşebbüsleri 

Geçen yıl Maliye Bakanlığı aynı te
şebbüse girmek istedi. Tetkikat yaptır· 
eh ve bir nokta üzerinde ehemiyetle dur• 
du: 

Ankarada memurlar için acaba müs
takil evler mi yapmak faydalıdrr. Yok
sa aile apartımanları kurarak onları da
ire daire taksim etmek mi? 

Mütehassıslar tetkikat yapmaktadır. 
lar. Duyduğumuza göre temayül daha 
çok apartıman yaptırmak merkezindedir. 
O takdirde geniş teşkilatı olan Maliye 
Bakanlığı mahallesinin de önümüzdeki 
inşaat mevsiminde temeli atılmış ola .. 
caktır. 

Subaylarımız için apartman 
Diğer taraftan Milli Müdafaa Bakan

lığı aynı dava ile çok yakından alakadar 
olmuştur. Ankarada oturan subay sayı
&r büyüktür. Ankaradaki subayların 
% 90 ı Balı:a.nlıklar mahallesindeki Mi11i 
Müdafaa Bakanlığıyle Genel Kurmay 
Başkanlığında vazife sahibidirler. Bun
lar için Yenişehirde oturmak da zaruri 
gibidir. 

Esas itibariyle Milli Müdafaa Ba
kanlığı aile apartımanlan yaptırmaya ka
rar vermii bulunmaktadır. Hatta bu 
maksadla, Sağlık Bakanlığından aile a. 
partımanlarmm planlarını ve projelerini 
istemiş, bunların lrullaru§ta eksiklikleri 
görülüp görülmediğini sormuştur. 

Öğrendiğimize göre önümüzdeki ilk. 

baharda - ki Ankarada inşaat mevsimi -
nin başlangıcıdır - Y enişehirde yepyeni 
bir mahallenin, subay mahallesinin te • 
melleri atılacaktır. 

l.stanbul mebusları •aliyi 
ziyaret ~ttiler 

İatanbul, 8 (Teldonla) - İstanbul 
mebusları bugün vali Muhittin Uatün
dağ'la görü,tüler. İataAbullı.alann yeni 
bir kanuna ihtiyaç olma.dan yapılacak 
i9lerl hakkında bazı temennilerde bu
lundular. 

daha ziyade hayret edersiniz: 
Bu belediye meclisi, hududları i

çinde bulunan yoksullara yardım ede
bilmek jçin dilencilerden vergi a101a
ğa karar vnniştir. 
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ve 
dış politika şanghay'da 

t Baş, l incı sayılada) 

Yazı odasının masası üstündeki 
radyonun sesi bir, Anadolu ajan
sının bülteni, iki ! Berlin, Mosko
va, Roma veya Paris ne söylerse, 
veya bu merkezlerin ajansları A· 
nadolu ajansına ne lutfetmişlerse 
gazetelerimiz onun mahkfunudur
lar. Bu bir yapma bebek ağzı gibi 
Moskovadan duyduğunu Berline, 
Romadan işittiğini Moskovaya 
tekrar eder, durur. iri harfli türk
çe başlıklarda bir faşist küfrünün, 
yahud bir Berlin ithamının, veya 
b ir Burgos iftirasrnm köpürdüğü
nü görürsünüz. Bazı ikinci sınıf 
muharrirlerin hususi gayretkeşlik
lerini de buna ilave ederseniz, 
Türkiye gazetelerindeki dış ha
berler anarşisinin sebeblerini ta
mamlamış olursunuz. 

Çaresi vardır: ajans neşriyatı 
daha iyi bir kontrola tabi tutul
ma.~ ve her gazetede dış politika 
için ınesul ve tek bir şef tanınmak! 

Eğer bir taraf tan bu disiplin 
kurulur, diğer taraftan dış haber .. 
lerin gazetenin satış ve sürüm da
vası ile alakası kesilecek olursa, 
ve umumiyetle dış politika, hava
disçilik gayretinden uzak tutulur
sa, hem biz rahat eder, hem de 
m esul adamlarımızı haksız, lü
zumsuz ve sebebsiz yere ikide bir 
üzülmekten kurtarmış oluruz. 

Falih Rıfkı ATAY 

Göğüs göğüse harb 
devam ediyor 

Bu güzel Ş a n g h a y 1 
şehrinin üzerinde şimdi 
yolcu tayyareleri değil 
bomb ard ı m an 
tayyareleri uç u yo r . 

D O O '-lib..7 &O 2ti1lJlı.%11lJıJa-.oııJil:fl1 

INôNONON KARDEŞiNiN 

ôLOMO DOLAYISIYLE 
Japonlar yeniden büyük taarruza geçtiler 
Şanghayda 

1 
Şimalde Cenubta Yunan kırahnm ve 

Emir Ahdullahın 
taziye telgrafları 
İzmir, 8 (A.A.) - Haşmetlu yunan 

kıralı ile, şarki Ürdün Emiri Altes Ab. 
dullah tarafından gönderilip başvekil 
İsmet İnönüne İzmirde vasıl olan tel -
graflar ile, bunlardan pek mütehassis o
lan başvekilin kendilerine verdiği ce -
vablarm suretlerini aşağıda neşrediyo
ruz: 

Ekselans İsmet İnönü Başvekil 

Ankara 
Ekselansinizin biraderinin vefatı do

layısiyle samimi taziyetlerimin kabu -
lünü rica ederim . 

Majeste Yunan Kıralı ATİNA 
Majestelerinin göndermek nezake

tinde bulunduğu taziyet telgrafını al
dım. Gösterilen alakaya derin şükran
larımı sunar saygılarımın kabulünü ri
ca ederim. 

Türkiye Başvekili İsmet İnönü 
Hazretlerine 

Biraderi alilerinin vefatından dola
yı taziyetlerimin kabulünü rica ede
rıim. 

Emir Abdullah Hazretlerine Amman 
Fehametpenahın lütufkar taziyetle

rine şükranlarımr sunar, yüksek varık
larına saadetle uzun ömürler dilerim. 

'- UR4' o t:R10 o o s 00 O & aJlllU 

Ha tay Anlaşması 

Fransız resmi gazetesind, 
neşredildi 

Paris, 8 (A.A.) - Resmi gazete, 
Irataym mülki istiklali hakkındaki mu
ahede ile türk • Suriye hududlarının 
garantisine müteallik mukaveleyi neş
retmiştir. 

İran - Irak sınır anlaşmazlığı 

İrak Cenevre'ye yaptığı 
talebi geri aldı 

Bağdad, 8 (A.A.) - frak ile İran 
arasındaki sınır anlasmazlrğının geçen 
ternmuz ayında iki hükümet arasında 
doğrudan doğruya halledilmesi üzerine 
İrak hükiimeti bundan iki sene önce 
~illetler Cemiyetine bunun tesviyesi i
çin yapmıs olduğu müracaatı geri aL 
tnıştır. Milletler Cemiyeti iki seneden
beri bu anlaşmazlığı bir türlü hallede
tneınişti. 

Paris, 8 (Hususi) - Şanghaydan 

gelen haberler, harbm büyük bir şid
detle devam ettiğini göstermektedir. 

Japonlar, bu sabah çinlilerin mevzi
lerini bombardıman etmek suretiyle ta• 
arruzlarma tekrar başlamışlardır. Mit· 
ralyöz düelloları ve göğüs göğüse mu
harebeler, bütün gece devam etmiştir. 

Japonlar, taarruzun müsaid bir tarz· 
da ilerlemekte olduğunu bildirmekte
dirler. 

Bu taarruza bütün kara, deniz ve ha
va kuvvetleri iştirak etmiştir. Japon 
harb gemileri, ateşlerini Pootung'daki 

çin mevzilerine tevcih etmişlerdir. Çin
liler, mukabele etmişler ve 16 numara

lı japon muhribi i1e bir nakliye gemisi
ni batırmışlardır. Muharebe, b~r muhri

bin çinli bir kadın ile dört erkeği gö
tümıekte olan bir sandalı mitralyöz a
teşine tutması üzerine başlamıştır. Bu 

muharebe neticesinde japonlar, ecnebi 

gemiler civarında da ateş etmemek için 

evelce yapmış oldukta vadi kale alma

mak ve Nantaoyu havadan ve karadan 

bombardıman etmek tehdidini savur
muşlardır. 

Juehpou'yu ele geçirmek için Ju

kong dalga kıranı ile Kiangouan Çin 

mahallesinin belediye dairesi arasında 

sabahtanberi şiddetli bir muharebe ce

reyan etmektedir. Japon ateşinin tesi

riyle çinlilerin birçok yeni binaları va

him hasara uğramıştır. Japonlar, ye

niden on Çin fırkasının Şanghay ile 

Suçhu arasına gönderilmiş olduğunu 
söylüyorlar, bu suretle bu mıntakadaki 

Çin kuvvetlerinin yekfinu 350.000 kişi-
ye baliğ olmuştur. r 

Çin - japon tayyareleri arasında 
ç arp ıı m a 

Gene Şanghaydan gelen bir telgraf 
japon bahriye makamatx, japon tayya
relerinin dün sabah Soochov yakınında 
on Çin tayyaresi ile muharebeye giriş
miş olduklarım haber vermektedir. Üç 
Çin tayyaresi düşürülmüş, bir tanesi 
de karaya inmeğe mecbur edilmiştir. 

Japon kurmayı enternasyonal imti
yazlı mmtakanın şarkında Yangtspeu 

cephesinde ilerlemiş ve Poochan ve 

Lotien mmtakalarındaki fırkalarla ilti
sak ,peyda etmiş olduklarını haber ver
mektedir. 

Central Nev (Çin ajansı) yirmi tank 
ve dört .tayyareden mürekeb bir japon 
müfrezesinin geçenlerde çinlilerin ja~ 
ponlardan zaptetmiş oldukları Chahar'· 
ın şimalinde Hin Changyye gelmiş ol
duğunu haber vermektedir. 

Yeni muhasamatın olması pek ya
kındır. 

Japonlar mülteci gemilerini 
batırdılar 

Nankindeki Sentral Nevs ajansı bil
diriyor: Soochow koyu yolu ile CheL 
an'a gitmekte olan çinli mültecilerle 
ağzına kadar dlu iki Çin gemisi, japon 
tayyarelerinin taarruzuna uğramıştır. 

Bu gemilerden biri hemen batmıştır. 
40 kişi boğulınuş, 60 kişi yaralan

mıştır. Mitralyöz ateşine tutulınuş olan 
ikinci gemide de ölenler ve yaralanan. 
lar vardır. 

Abluka 
Pa&·is, 8 (Hususi) - Şanghaydan 

bildiriliyor : : 
Çin hariciye nez:aretıi, .bugü.n Çinde

ki diplomatik heyetlere hır nota tevdi e
derek, japon ablokası dolayısiyle Çin 
hava kuvvetlerinin japon gernilerine 
karşı mukabil tedbirler alacağını ve bu 
tnuameleyi bitaraf devletler gemilerinin 
japon gemileri yanı.oda. .durmamaları 
1§.zımgeleceğini bildırmıştır. 

Deyli Telgraftan: : Japonlar, ecne
bi gemilerinin emniyetle demirliyebile
cek1eri bir nokta gsötermişlerdir. Bu 
nokta, Voossoungun beş mil açığmda
dır. 

Bir ingiliz vapuru tevkil olundu 
Hongkongdan bildirildiğine göre, Ta

ishan adındaki ingiliz vapuru hu sa
bah Makao ya kınında İngiliz kara sula
rı haricinde tevkif ediJmiştir. 

Bir japon muhribinden bir zabit ile 
beş asker, muhrib tarafından atılan ihtar 
topundan sonra, vapura çıkmışlardır. 

Bunlar vapurun evrakını istemişler
dir. Vapur, 35 dakika tevkif edilmiştir. 

Diyetin toplantısı sona erdi 
Tokyo, 8 (A.A.) - ~iyet, Çin har

bı dolayısiyle ihtiyar edılecek maasrifi 
mütezammm üçüncü büdce kanununu 
layihasını ve hükümete iktisadi teşkila-
tı harb haline koymak ve kontrol et.. 
mek salahiyetlerini bahşeden on bir ka
nun 1§.yihasmr kabul ettikten sonra, beş 1 
günden ibaret olan fevkalade içtima dev. 
ıı.sine nihayet vermiştir. 

Tokyo'dan ve Şanghaydan gelen 
muhtelif telgraflar japonlarm Çinin ce
nubunda da taarruza geçtiklerini haber 
vermektedir. 

Hongkong'dan gelen bir telgraf ja
pon donanmasının Hongkon'a 80 mil 
mesafede bulunan Pratas adındaki Çin 
adalarım işgal etmiş olduğunu bildirmek
tedir. 

Japonların cenubi Çindeki işgalleri
nin son merhalesini Hainan adasına kar. 
şı yapacakları tahmin olunmaktadır. Fil
vaki, çinlilerin yan resmi haberlerinde 
Hainan boğazında üç japon harb gemi -
sinin görülmüş ve bir Çin tayyaresinin, 
fransız suları haricinde Kwangchowan 
yakınında diğer alo japon harb gemisi
ni görmüş olduğu kaydedilmektedir. 

Japonların bir taarruz ihtimaline kar
şr adanın garnizonu süratle takviye edil
miştir, 

Nurenberg 
kongresi 
devam ediyor 

Nürenberg, 8 (A.A.) - Her gün 
muntazaman hareket eden 160 trenden 
baska kaldırılan beş yüz trenin şehre 

ge~irdiği yolcular, sokakları ve meydan
ları doldurmaktadır. 

B. Hitler, dünkü siyasi nutkundan 
sonra, kültür meselelerine hasrolunan 
toplantıda bizzat söz alarak nazi sanat 
telakkisi hakkında uzun bir nutuk da
ha vermiştir. 

Kültür celsesinde, 30 son kanun 1937 
tarihinde B. Hitler tarafmdan ihdas o
lunan sanat ve fen milll mükafatını ka
zananların isimleri B. Göbbels tarafın
dan bildirilmiştir. Yüz bin marklık sulh 
mükafatı B. Alfred Rozenberg ve, di
ğer mükafat da Ferdinand Sanerbruh 
ve Dr. August Biıer'e verilmiştir. Bun
lar yüz bin marklık mükafatı araların
da paylaşacaklardır. 

Sovyetler Birliğinde 
bir halk komiseri 

azledildi 
Moskova, 8 (A.A.) - Sovyetler bir. 

liği merkezi icra komitesi, hafif sanayi 
komiseri Liobinof'u vazifesini başara
madığından dolayı azletmiş ve yerine 
Şe~takof'u tayin eylemiştir • 

BASIN lCMALı I 
İzmir'in istikbali ~ 

CUMHUR IYET'te Yunus Nadi, cit· 
gide güzelleşen ve fuariyle canlı bir 
hareket uyandıran İzmir'in İmannda 
kıymetli belediye reisinin rolünü teba • 
rüz ettirdikten sonra harbtan önc:ıeniıl 
geni, ticaretli fakat yebnİ§ iki millete 
mensub kozmopolit halklı l~ bu. 
günün daima büyüyüp dünkü seviyesini 
aşmaya namzed türk lzmirini kıyasla.. 
yor: 

" Önümüzde kaynaşan yeni hayama 
yeni lzmirini kati bir sarahatle çok par.. 

lak istikballere namzed gördük. Mazi 
belki daha zengin bir ticaretin giİmra)a 
faaliyetiyle do!uydu. Fakat halin bize 
pek güzel olarak gösterdiği, istikbalinse 
kuvvet ve katiyetle daha parlak vadetti
ği İzmiri şuurlu bir miUi kültür yarat -
maktadır. Harbtan evvelki lz~in ne 
olduğunu biliyoruz: o servet faaliyetinia 
ko~mopolit halitasmda türkün zorlukta 
ayırdedilebilen hissesi okadar büyük de
ğildi. Bugünkü lzmiri ve yarınki lzmiri 
ebediyete namzed türk hayatı tamamiy. 
le kendine mal ederek onu yükselten 
her taşı ve her barcı kendi milli Yicda. 
nmdan çıkarıp vermektedir. Böyle1ik1e 
bugünün ve yarının İzmiri Akdeniz kı
yısında dünyanın gözünü kamcqtıracak 
milli bir türk abidesi halinde yükseliyor. 
bize bu hakikati ayan beyan tecelli et
tiren dünkü müşahedelerimizden cidde11 
bahtiyarız.,, 

Muharrir, Cumhuriyet hükümetinin 
ne kadar şuurlu bir surette çalqbğııu. 

ve başbakanın valileri ne kadar uyanık 

sua\lerle imtihana çektiğini anlattıktaa 

sonra djyor ki: 

~· Harbtan evvelki Izmirin ta Suriye 
ve Irak müntehalarına kadar giden ge
niş hinterlandından bahse hacet bile 
görmüyoruz. Sadece harbtan evvellô lz. 
mir vilayetinin merkezden ba'1ca Manisa 
Aydın, Denizli ve Menteşe sancaklarmr 
da ihtiva eden koskoca bir eyalet oldu • 
ğunu hatırlayınız da şimdiki şu türk id
diasına bakınız: Şimdi biz yalnız İzmir 
vilayetiyle çok çok Manisa ve Aydm Yİ· 
)ayetleri hinterlandı içinde harbtan ey • 
velki lzmirin bütün ziraat, ticaret ve 
servet faaliyetine yalnız teadül ehnekle 
kalmıyarak onu fersah fersah geçecek 
yepyeni milli bir ekonomi hayab yarat. 

mak azminde ve yolundayız. Fakat bii. 
yük!üğünü görüyor musunuz? lnanı .. 
nız ki hayal konuşmuyor, hakikati söy
lüyoruz.,, 

ZENGlNLERlMlZ VE TEBERRU 

Cumburiyet'te Abidin Daver, Pa 
ris'te bir musevi kontun Fransa güzel 
sanatlar enstitüsüne teberru etmiı oldu
ğu zengin bir hususi müzeden bahsede
rek diyor ki : 

"Fakat, Kont Moiz dö Kamondo'nuo 
Fransa'da yaptığı hareketi, burada ,._ • 
ran yahudi yoksa buna kızmıyalım. Çün 
kü, türk zenginleri içinde de, böyle hi.. 
beler ve teberrular yapan cömerd 
yurddaş o kadar azdır ki zengin muse
vilere çabnağa yüzümüz yoktur.,, 

Başbakanımız 
Manisaga gitti 

(Başı ı. inci sayfada) 
tetkik eden Başbakanımız saat 13 de ye
mek için vali konağına teşrif buyur
muşlardır. Bir saat sonra vali, kolordu 
ve tüm komutanları ve Kültür bakanı 
ve maiyetlerindeki zevat beraberlerinde 
olduğu halde çocuk bahçesini yeni, ya
pılmakta olan kız enstitüsünü ve inşaa
tı tamamlanmış olan yeni büyük h~· 
taneyi tetkik eden Başbakan Atatürk 
bulvarını takiben Mimar Sinanm bü
yük eserlerinden olan Muradiye camii
ni ve cami avlusu içinde gene Mimar 
Sinanın eserlerinden olan binada teır 

hir edilen asarı atika müzesini ve kii· 
tüphaneyi gezmişler, bundan sonra hal
kevine gelerek hasbiha1de bulunmu~:ar
dır. 

Tümen karargahını ve yeni 
stadı ziyaret 

Müteakiben Başbakan, tümen karar
gahını ziyaret ve yeni yapılmakta olan 
ve Ankaradan sonra Türkiyede ikinci
liği ihra zedecek bulunan spor sahası
nı gczmi~lerdir. 

Başbakan az zaman içinde Manısa
da vücuda getirilen eserleri takdir ve 
bundan sonra geldiklerinde oldvgu gi
bi on binlerce vatandaşın candan sevgi 
ve saygı tezahüratı arasında İzınire av
det buyurmuşlardır. 
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Türk kuşu t yyareleri 

(B8fl l. ina ..,tab.J 
•ym 8'üncie Yetilloöyde idik. !st bül 
bavacıl* baltasını, .zengin bir pıog
J'amla k11tlayonh1. İstanbul bqmı Jaaşa 
donanmıttr. Hava bnuıuınuıı binlerce 
beyamıamesini 1.tanbul balkma attık. 
DoJ~e aaraymı aeliımlarkesa, Bo
iazdaki misafir irıgilU:: filommmı da 
üstiinden geçtik .. 3 eylül sabahı Bursa 
yolunda idile. Biz.i kar.plmıaia gelen 
sayısız halk arasında .aayın Bafbakaaı
mız da vardı. Burada muayyen. lılÇYf}a
rı yaptık. Öileden aonra F.geıUn baf
nada lzmiı'de idik. 

Bet eylQJ Eiloli lzmir, büyük a.a 
ıeııliklerme .baurlaıunıt. Han-.. ... ar 
meydam-da otu bindea .fada menklı 
bir IWk kütleai .&oplaDMaftr. PJbirie 
.akrobai uçu.,ı.erı ve ~ ati ; ,._ 
rı yaptık. Bilh .... Yılcbz .e .H.ciyıe
mn paraşütle yere i.ıuliiiııi cörea Dik 
1'u iki türk kı&ını dakikalarca elleri 
.üatiiAde .t.afuM. '1 ey.lw günü tayyare 
.alayJmKın •v ve kq.if tayyarderi bi
a bmir hududuna bür ağudaddar. 
.H--em sertUCine nıığwa .S....,. 
muayrea :ı....P illlliik, 8 eyW ..... 
iaı 1ri·ii- idik. .Kamdt 'DHil .. yıl 
~ ak",lenm ~ -we Gmdan 
.kyecaala bqllaııiı. İn&ıhıien 11 da 
ılaavalancbk w 11..U de me,.... bici 
bekliyen Yarbaşkanımıza Ull lrilemet
.ttDİA tekmiliai ftNik.. •a. lla«yıe f" o.NıS if11i6.r:afar1111 

... ıfeıftYOT 
a. eeyahıB'te .iştH'ak ~en TC yeni 1ıa

vacdarunız arasına karrpn tikk m1a
..... Bayan liaci)'e tll'l1"ffaktydinin 
,...tlıiıii ~ ~k 'IMftlftun g&irrii
fl'Wda. a.y. IMci)'e ilk ıeeyahat 1nti
Warnn ,.Syle anlatıyol'h : 

- Y•timnan pterinde 15 saat 20 
Pltika ~n bayıiık bir uçuş yaptım. 
~u uçuşun bılegime, -kafama ft gözle. 
nme -verdigi kazanç ço"k btiyiik. Erp.. 
a alanında iıer gun aababın Ukin allt

lerinck ancak 200 metre irtifada kısa 
talim ıaçUfları ,.ac«en, bu seyahatte 
.-ıl9dif laau ...,ılan altıac1a aruehr 
We ;"t !it iımfüar' berinde uçut tee
rübn ni lcuand m. ~otamızı bir hafta 
eveJ baz rladı ım haritadan takib edi
yor "um. Muayyen nirengilerden, geçid
krden geçerken ideta aşini bir ytiz 

• gonınaş .gibi• Yin.iyor ve ttevinısk hoca
ma bagırıyorum: 

- t Sakarya .. 

- 1 te ugda .Mıhahççık .. 
- l te hmir .. 
lkr an yeni bir hed fe ~ yorduk.. 

Beyaz fcridlerle tıü&lenmiş yemy• o
valar, n fti ormanlar, çıplak dqlar, 1le
rin vadiler., g<iller altımızdan miite
mad v n kayıp eidiyordu. 

Seyalaatimiz 'ÇQk cü.zeJ .geçti Her 
yerde 'ok iyi kup.landık. BWaHU il•
N ve Jzmiriıı .bavac.ıhja ,meıwcı 9dk 
candan .. (;özleri acııriaç ,a,lar.iylc 4o
lan annelu -soculdarmı lıanya .kalöın
yorlar ve: 

- Bunları da sizlere hazırJıyorUL. 

şıma uçmak zevkine ve llıeyecamna ka.. 
vuşmak ... biri de kumandanı Sabiha 
Gökçen olan türk knları filesiyle uç
mak gayesine kavuşmak .• 
B11. YıUa Eıapw,rn intiWan 

Bayan Yddız Eruçmaıı da çok mem
mındu. O da intibalarını töyle anlattı : 

.. _Şimdiye kadar bir çok .eyabat
lar yaptım. Fakat bütiin bunların için
~ en heyec:anlı ft .zevkli geçen bu ae
fıeTki .oldu. 

Çünkü, ilk defa motorlu bir tayya
re ile yalnu bafıma uçtuktan bqka, 
iki ~ yolculuğu da bu aefer yapıyor
...._ Elimc1e hartayı araziye ve nirengi 
~ tatbik 'Cderek yurdumu ha
_._ tiirewk .e tannnak bam tat
ı. bir laeyecan .erdi. 

ileride ıene bir pn bu yollardan 
J'ÜalZ ...... uçarak aeçmek şimdiden 
beni tatlı lııir mnk içinde bırakan en 
ptaet1i tir arn ~r . 

Bu eeyabatten ııae91ek .noktua6da da 
pk i.tifaae ettim. Ankara • EHifdair -
•mu - lanir anamc1alııi bütün .aruiyi 
~ .e tamdan. &imdi bu aruipe, 
lriuabalara, k6y1ere hiç yabancı 6eiilim-

Soma, çok Yakit ötıetmenjm 'ta)'P

renin ia.re.iai bna blraktı. İrademe ti
bi elan ma4en kiilçMi•nn, paeı yurdu
mun Uzerinae süzülüşü bana emsalsiz 
bir neşe veriyordu. 

Y ur•urmıa 1- par991 kalainMle ten 
hii;yilk sevgiyi taşır. F.akat doğd~um, 
büyii4üğim il111Biri, beT ıiMen ~bi, bir!z 
fsldı severim. 4tte .bu defa 1amri laa -
ıvaclan görmek ve bavumda uçmak sa
.afttiai de ;ay.rıca tat-. 

İzmirde yaptığınai.z tören esnasında 
pwatüde ıo uie _,praldar berine .atlar
kal yı!taTdanbeti içlmde taşıftıtım 'bas. 
reti de aöadürmüş oluyordum. 

Glbıel lzmiri bavalan doya doya sey. 
rettim. Şimdi katamm için4e onun bu -
]utlar arasından ahnmıt .ve ebediyen.._ 
linmiyecek bir haritası var. 

İntibalarımı, ihtisaslanmı soru9unuz. 
Bütin hnacrltk 11eferberlifi içinae üze
rime aldığnn .,Hifenİn kudaiyetini, bü
y&lrhiğünü bu seyahat bana -öğrebnelı:· 
tedir. Bütün arzum yurd için faydalı o
hibiknektir. Bunun için Bn. Gö~'in 
takib ettiği )"Olu kendime ülkü yaptnn.,, 

Sovyetler sekiz japon 
balıkçı gemisini 

zabtetınişler 
Sheiabin, 8 (A.A.~ - .. K<>tt" DC>Tnei 

Ajanamdan : 

So-vyctler, 7 eylftl sabahı, açık deniz
de VladiYOStokun cenubunda P11ssiet 
k&fezindc sekiz japon balrkçı gemisini 
zaptetmitlcrdir. 'Sovyctler tarafından 
zapte8i1miı olan japon gemilerinin mik
tan !8 C baliğ Olm\1'tur. 

Hayuko-Maru adındaki Kore vapu-
ru, beş gemiyi kurtanmtıia muvaffak 
olmuş olup halihaaaıla \ak ~ 1m1h
ribi ile karıı U.,ıya bulunmaktadır,. 

Diyorlardı. 'B~i ciııtn ve alk.ltkplı Çatalcada bir yanp 
halkın gururunu ve sevincini yüzle· İstanbul, 8 (Telefonla) - DWı Ça-

rinde YC C6zierilıde .pk ciRl ctrlJor- talcada çaflı içiııde iki ev tamamen yan• 
duk.. tmlcada ııçarşı tçmcle iki ev ııanemea, 'bir 

Seyahat 'bitti. Şimcti iki ctnetim var: e. '-men yandı. fataııbıl4an .plen it
Biri, aynı yonardan bir cUn yalnız ba- , fllİJ'e atoti .göçlükle a.tma'Wi. 

lstanbalda 
paza.r gerleri 

(Bafl ı. inci sıryf adaj 
ctlık muhtelif şekiller alacaktır. Yasak 
tarilai celmediği halele arabalatla gıda 
maddeteri satılmasına baıla0DUftır. Bu
nunla beraber senelerdenberi cari olan 
bu usulün yeni şekle inkılabını kolaylaş
tmnak belediyenin vazifesidir. 

Halkımız yıllardanberi Yat eebEc ve 
meyvayı kapıamm önünde bulmaya alq

IDlflır· Alınan yeni kaAr 8efY&I' atıcı
hğı mcnetmemelde beraber .uıt ve insa
ni diitüncelerle bu nevi ticaret medeni 
bir fC)de 'konulmu§tur. tık pmanlar .ey

yar utıcr1ann eski göreneklerine uyma.. 
yan bu yeni tarzı yadırpmaJ,an, tama -
men buna .alipaak iatememeleri yüzün.. 
den belki cskiai kadar seyyar atlCJ 'CV' -

terinin önünden geçmiyecektir. 
Bu ihtimal aynı umanda iatiı.aıatr 

da ua1tarak mu.tahaili • mutazarrır 
edeceCtir. Bunun için prbm her mede

ni fChrinde olduiu cibi tehir' ıd8bilinc1e 
-- puarlan kurmayı ıniinmfb cör -
'Cliim. Bu puarlan mli:e eı <çmp1ara m.. 
ileten uak ye ımuhte1if ....a..1Jelerin lııi
ı:lliriDe ~ ?a'lerde ft puar-
atinden 90Dr& kur-.k mımdık oJacak
tır. 

Jtay11191ramlann m.tı..-hjmda blıt
ı.emı.. .. mühenc1ia 1"e ,.....ljlr ..._ 
rinden 1lliirekkeb bir lıeyet p.ni bal 
bet> en1m mm & Jaılwıi.,te ba puar
yerlerini tesbit edecektir. 

Belediyenin rmtosiklecli ....arlan 
Jıer .aabah ukonclerı blıl fiadanm ,_. 
yerlerine yetiftirecck1ttdir. ~apt• fieıt 
eetveftcri balkın görebileceği yerlere 
aBilacaktır.,, 

Belediye .ey)*' eeıW igin ıkıelaul-ıi

lecek araba tİJ>İDİ teallit etmtk U..e 

muhtelif nümuneler ~it edecektir. 

Seyyar satıcılar kendi emekleriyle ha -

zırlıyacakları .nümuneleri bu ayın 28 İlle 
1raaar belediyeye ,iöncllll'eoekl.-dir. Mu
vafık görUlecek ambanın sahibine 100 
Jira ikramiye verilecektir. 

Müttefik Ajans 
müdürleıinin 

toplantısı bitti 
Belgqd, 8 ( A.~.) - 4 eylft16c ıt:op

lantılarına nihayet ftrmif olan 11riitte
fik ajanslar müdürleri, 1ttT'al Piyer 11-
nin yıl dönümünde hazır bulunmak ü
zere Yugoslavya& üç gün hda kalmış
lardır. Havas ajansı müc1ürü sadeliği ve 
kendi&iııi alkışlıyan halka &araıfetle mu
kabelesi dolayısiyle kırala kartı duydu
ğu hay.ranlığı anlatm~. Yu.goalavyada 
ajans müdürlerine cösterilen iyi kabul
den dolayı teşekkür .etınittir· 

İngiliz fi.1060 Romen 
sulamıda -

Bükreş, 8 (A.A.) - Amiral lfel~ 
hamil bulunan Dispatch krun.öıii 
Köstenceye, diğer üç iqplis taqido 
muhribi de Galatz'a getmift'İT· ~ -bm'l• w hıdk, iagGiı: lcei9cherine 
hararetli bir hüsnü kabUl gtietelmifleı-. 
clk. Han 1-'kanı Oiepetda"i aiyaııet ct
'lbek ft Mtka11V-ehe 1ao§ ..re'Miftit •
mek ÜftU lthtenceye gitı&if*. 

hcmr: cemi1erinin ~ " ..... 
ınttarınaaki riyaPeti biı'k~ gln •lft. 
ttlrtir. 
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Guy de Maupassant'tan 
Seçilmiş hittayeıer J 

Genç ve kıymetli muharrirlerimiz
den Behiç Enver 'Koryak, meşhur fransız 
edibi Ouy de Maupassant'ın en güzel 
hikayelerinden on üç tanesini terceme 
ederek güzel bir cild halinde neşret· 
miftir. 

lllaupasaant hakkında türk okurla· 
nna izahat vermeye lüzum görmüyo
ruz, bütün dünya hikayecileri içinde, o
nun kadar eserleri dilimize çevrilmiş az 
muharrir vardu. Hikiyecilık sanatında 
franaız edebiyatında qeiz bir mevkiin 
uhıbi olan Maupauant, aynı zamanda 
dünyanın en kıymetli -edibleri arasın
da Hyılmaktadır. 

Bu muhirririn hikayeleri lisanımıza 
pek çok terceme ct1ilmipe cıe bunlar u
mumiyetle aaene eiitunlar.ınaa ct.jınık 
eUl'dte blmıftır. &ma bu hikiyeler
den gopnun terceme kıymetleri de 
tüphdiclir. Bcbiç ltnftl''in fimai eli
mise nrcJiii eeer, iiatacbıı eıı kıymetli 
hikiyelerini im arac1a cem ettiii gibi, 
biiy:iik bir .it:iıa ile w -..ı tefkil ede
bilecek bir wettıe Ailjmiu ,prilmiş
til'. •iitucimin, mijina] Wr mllba sa
hil> teprli 'bir ...... '8h1f'l, '.ba llikiyele
riıı lilimade ..narına yüuı bir avk
le olnamn-mı 1ıemim et:miftir. 

Blellipt WUHıJan ılraiar' JmEakh 
ft p.e1 JaiJrlJıeleri aeftDlere ae .im '"'se
çilmiş hikayeleri'' hararetle tavsiye e
Gııriz. 

216 sayfallk iN eer 15 kwu§ Jiat
la .P~ P~tır. 

Halk tabirleir sözlüğü 
l'ıiWc ıAiil cuc.mu .ekreterlerin

den •· Fer.id Develi tilllcf9e kadar di-
1imizl!e mevcuft olmayan bir eser hazır
.lamıf J/~ .bir franıızca • türkçe halle ta
birleri sözlüğü vücuda getirerek aet
retmiftir. K~k Jıacimde 2QQ ...,aal!an 
mürcıtlmb olan .&ar.ıs Mlk talairled
nin en başlıcaları alfabe sırasiyle ko
nularak yanlarına 'tiidlpde bı-fıllklm'ı 
veya manaları yazıhDIJtır. Bu aurcJ:k 
franauca metinlerde .haausi bir mani 
taşıyan halle tabirlerine rastlay1ı1> da 
normal diksiyonerler yoluyle manaları
nı anlayamıyanlar, bu kitabın yardı

mından sok istifade edeceklerdiı' • .Mil
enm, kiltübhanemiı:e kazandırdığı bu 
faydalı eserden dolayı tebik etmeliyiz. 

laumbulda .C.H.P. koacreleri 
lstan\ı.U. 8 (Tele.f<ınla) .- Halk par

tisi ocak kong~lerine 1, nahiye ıOCak 
kongrelerine 15 ilk te,rinde baflana· 
caktır. 

E ..- .. . . .L-.IL-! L!.!Miif.:W.)ü' 
~-"Olnl -~ Utl;r-·- .,. 

htanbul, 8 ('l"ele'fon1a) - Eminönü 
balkoıine i1be olanacak pmyonun y.a
pıJw:aiı }'.erdeki binalar i.timl&k edil
di. lapilt ve atimlik tıe.leli 1a.5.000 ti. 
mcbr. 

Kabalika 
But 'tealihi.Wl İf}enni mqtereken al

m* ft Ha etmek 1111iba8ly!e 1:Cfriki 
..- dit' taiMm yeni Hlllda Ro. n 
~ Jflırri 0-. ae ber t4k'
lü alikamı kaettiğimi kendisine ""8ıni! 
olaa wn•mi v~ Uld" .... ol
duiunu ilin ederim. 

Polatlıda müteahhid Mübin Denli 

fon Köşes~ 
Yedi kelimelik bir 

cümlede üç yanlış ... 
Bir İstanbul gazetesinde 36 puntu 

ile üç sütun üzerine bir başlık: 
"Şöhret, ümid ettigi kadar insana 

~buk Kelmiyor'' 
...Bu cum]e, bu kadar iri ve bu kadar 

genit oldugu için, içindeki yanlışları 
ararken hurdebin ku lanmaga liuum 
yoktur. Yedi kclimelık: bıc cumleae 
bakınız, kaç tane yanlıt var: 

l - Buradaki "iunid ettıgi kadar'' 
ıcümlesi bir mutarıza cumlesıdır. Onun 
için bafma olduğu gıbi, somana da Vll'• 

cül koymak Jumı gelirdi ; konmamrş. 
2 - Cümleyi dikkatli okuyunuz ı 

"Omid ettigi" fiilinin faili, sanki, in
aası değilmiş de "föhret"' imit -gibi ge
liy.or. ~n ıebebini de üç mnnan11ı 
JllU.bfı anlatırken eöytiyeceğis. 

a - Cümlede ~naana" kelimesinin 
JDeÖÜ yanlıftır. Elimisdeki yedi keli
me ile .Wr ciimle kurmak ıatedieimiz 
:samuı, onlan geU'i güeel yerleftireme
yiz. Ooinısu ft>y1e olacaktı: 

.. Şihret, imana, ihnid ıettlği kadar, 
.plmk...,_. .•• 

Karaya oturan bir 
vapur kurtanldı 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Yunan 
'banaıta1ı Salamin Vllıl'uru Köstenceden 
Pireye gi'1eı'ken Bozcaada fimalinde ka
n au1anmız ~de karaya oturlu. & 
mft>6 'laka ,erine cidcın Alemdar tahlL 
'9lye ıemiai yunan vapurunu ciçlüldc 
kunanp yüz4ürdil. 

Wüfua "kijıalarım kaybedeuler 
Mklcmda bir emir 

'-'-bul. .a ('ııeleferıla) - 36 - 37 yıl• 
m iPmle atifm Mlatlltnaı a,.beden
lerle henüz yeniıiııi çıkarttumamış o

lanlmm 'Jdfı 'Dtlm:i .fııbc müdtlrlüğüne 
•ilr8c:at enelmi kayPWlramlddara bildi. 
rilmiJttt • 

, ___ R _A _o Y __ o __ ı 
AllL\.RA ÖiJe .netriyatı - 12.30 • 

12.50 Muatelif plik nefliyatı. 12.50 -
13.IS P.Llk: T.lrk maaikili n .,. .-..: 
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha· 
herler. 

Akpm .aıetriyatı - 18.30 - 19.00 
Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 • Ul.30 
Türk musikisi ve halk prkıları (llak· 
bule ve arkadqları). 19.30 - lS>.45 Saat 
ayarı ve arabça netriyat. 19.45 - 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hik
met Rıza ve arkadaşları). 20.15 • 20.30 
Kazım Nami Duru: Terbiye 20.45 • 
21,00 Bayan Emel v.e arlradaflan tara
fından türk musikisi ve halk prkılaa, 

21.00 - 21,15 Ajans haberleri. U.15 • 
21.SS Stüdyo aalmı orkeatraaı. 21..SS -
22.00 yarınki proeram v.e İSTİKLAL 
marp. 

Muhasebe kitıDi 
aranıyor 

Müessesemiz ~e iıtih· 
.._ ed' dk hel'e ~eye bihak· 
1ıa •alılf 1Nr melmll"P ilttiyacnmz nr -
dır. İmtihanla alınacağından talihlerin 
ıa.a •dlmethat 'ft bİl'CI' fotograflariy
le U - 9 - 937 tan1ıine ka&r tahriren 
mUeeee9emiııe müracaattan. 

T efriJr.a: .No. 120 

Şekspirden Hikaye~er 

sözlerden o kadar hoşlamıwştı ki, .karfl&ltl· 
da konuşanın genç Romeo oldllğmu .anla
mıştı. 

Fakat ,&ece yanımdan SGGCa bahçe dı
vannı aşarak oraya kadar gelmek ne büyük 
bir cesaretti. Şimdi hısınıdan akrabadan bi
risi onun orada o1du&unu farketse, kendisi
ni hiç şüphesiz b1dürürdü. Çünkü Romeo bir 
montagfi idi. 

Jülyet'iD Yüzünü bir ıaı kırmızılığı kap- kabahati (eğer gerçekten kabahat ise) ona 
J.amq.t.L Bwı.u ortalık karanlık olduğu için i§letıeA o geceki tuhaf macera ve beklenmi
Romea ~örmüy.oniu. Bu 'kızartı, Romeo'ya yen bulU§IDa olmuştu. Jüly.et, bundan sonra 
,karp açıkta ~ğa meydana vurmak iste- her ne kadar kmdi cin&llıe yaca§U' tekilde 
mediği sevgisilain, böylece keşfedtwiş ot- ilftiyatlı ve basiretli da\ftawnaı§sa da ken
masın~ ileri gdlipcxıdu. Söyı.ai' oldula disinin, ihtiyatlı ve yalincıktan 1wmu dav
sözien pek mtıbhem olarak batsriayabili- ranaalarclall ciaha cioinı davnmmI§ olduğu
yordu. Fakat bu imkansızdı: o. bütün ae• au his etti.Cini de üıyledi. 

y...-.. : Jhy, .. ıa. ... Laınb 
ç..ir~ /fuıwllia ARTAll 

Romeo ve Jilyet 
bu .... tqumkta ıOlltlll oir ~ bBlan
nıadığau lliiJliiyanı. Fakat ne olssa e1amı, 
o .oam. olac*tı. 

B• ..ı llÖZ üeriDe arak ~ 1iiftlteft 
Romeo, san.ki ~u sözler g,erçekta kendisi
ne hiıab ediy.,,, gibi cem vermeğe, la
n duyduğu .evciyi art.aya dökmeğe, eğer 
RGmeo imninciaı hOflwmyora, kendisine 
ttiWiği isim&e hitab edebiyeoelini söyle-
meie hatladL 

Julyet ıbahçeden gelen 'b8 eıkek sesini 
önce tanıyamamış \te geoellıİn karanlı
ğından faydalaark meçhul bir adamın 
kendi m öğıenmiş olmaamdan teliflan
llUftL Fakat öteki konuşmaya deftm edin
ce, henüz göz yqlan bu sevgi ilklerinden 
yii.ı taaesini bile i~emiş oklllğu halde, bu 

Romeo, kızın gösterdiği bu teliş 'karşı
sında dedi kh 

- Ha1buki sizin gözleriaizde Oft1arm yir
mi kılıcından daha büyük hk tehfike "ft!'. 
Bayanım, siz bana şefkatli bir göde bakttk
tan sonra, ben kendimi onlann biitün aiiş
manhklanna karşı emniyett'e h1- ~erim. 
Hayatını, sizi severek ve simen sevgi gömıi
perek mayıp &ideceğine onlanıı .nefret ve 
kini altıooa nihayete ersin daha iyiı 

Jülyet «M'dtı: 
- Blılraya ııasıl geldiniz? Size kim yol 

gösterdi? 
- Bana yol g6steren aşkımdır. Nasıl de

nizlerin ti uzaklarmdan ıelen dal,ealar • .sa· 
bili yıkarsa, 'ben de senden ayrı kalddr.ça. 
daima 'böy1e maceraları gömme alacağını. 

başlı kadınlar gili aşıkına karşı önoe&en Roaıoo, baı kadar ıerefli ve yükaek yara
uzak 4uracak, surat edecek, böylece aşıkla- dışlı bir bayan hakkında hiç bir fena düfün
nna kolayca kazanılmq oldnğu fiknai venni- ce beslemediğine gökleri phid gösteri
yecekri. Çünkü bu işte ne kadar cüçlıiik giis- yordu. B111'8da kız. Galı811Ödel'İni kesti Ye o
ten'19e meYft1Jft kıymeti o kadar artardı. na yalvardı: Böyle yeminler etmesin diye. 

Fakat, artık, hakikatı yalanlamaj"a, q- Yalan değil, au ıördüiü için çok hOflan
lan üamm ~eciktinnej'e hülha. oiribirle- mıştı. Fakat bunuala beraber. b11 apaıtsız, 
riy1e sevişenlerin biribklerine .kaı:şı takm- ihtiyatsız ve vakitsiz butupna pek keyfine 
dalıwı ük tavırlan takmma,ğ.a imkiıı kal- aitmemişti. Deh"kanlı, ona aşkmı dökmek 
maıml'L B.omeo, onun orada buJmduiuıw ve .ondan lm'fıhk görmek için ~ll'BIZlanı
riiyasnıclan ıbile geçirmediği bir mı-ada, iti- yordu.. B• aebele ktz, daha o 11temeden 
rai cttiii Nitiia aşkım duymu1. öirenm.İ§ gönlünü ona vemıiş olduğunu söyledi. Yap· 
l>llltuau)Q'.du. Vaziyet de hakikati bütün a- tijı itiraflan duymamış mı idi? Lakin on
çıkbğJ ile söyJemeği emrediyordu. Bu sebcble da .oivanınerdlik deıüzler kadar engin. sev
aıa ''Şiria Mout.aeü• diye ('böylece acı bir giai denizler gibi derindi· onun için dedik
.iai.m tathlaftınlauış oluyerdu) hitab ederek 1 _ •• .ı..: .ı-r. ..ı-ı..- ·· li''...-ı...:lirdi.· B .... 
hu kadar çabak gönlt ven!iği ;çm 1kendisi- ... ruµ :uır UAa UAI.. aoy 1 -- u a~ 
Di .hafii llir kadm sanmamasını rica etti. Bu (Sonu var) 
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Yunanistan 78 puvanla 
başta iz dör Ünc~~~~an 
Bükreş 8 (Hususi muhabirimizden telefonla) - S_ekızıncı Ba l 

oyunlarını~ ikinci günü birincisine göre daha hareketlı ve yunanlılar a 
romenler arasındaki çekişmeden dolayı daha heyecanlı ~ldu. .. at-

200, 1500, 10.000 metre düz koşularla 400 metre mamalı, yuksek da 
lama, diks atma, çekiç atma ve Balkan bayrağı ·numaraları program 
Yer almıştı. 

200 metreye bizden Melih ve Raif 
girdiler. Bulgarlar girmedi. 'Gerek Me
lih, gerekse Raif tasfiyeye uğrıyarak 

finale kalamadılar. Neticeler: 
Birinci Yorgake (Romanya) 21, 9/10 

saniye (yeni Balkan rekoru), ikinci: 
Yunanistan, üçüncü: Yunanistan, dör
düncü: Romanya, beşinci: Yugoslavya. 

Disk atma 
Bizden Veysi i~tirak edecekti. Mü

sabakalardan yarım saat önce trenden 
çıktı. Yaptığı altı atıştan üçü favullü 
oldu. Neticeler: 

Birinci: Sillas (Yunanistan) 46,46 
ınetre, ikinci: Romanya, üsilncü: Yu
nanistan, dördüncü: Yugoslavya, beşin
ci: Veysi (Türkiye). 

400 m. manicılı 
Bu koşuda bizden yalnız Faik vardı. 

Birinci geldi. Fakat finalde önde giden 
romanyalının ıon maniaya takılıp düşme
sine rağmen ancak üçüncü oldu. Eğer 
uzun atlamaya çalıştırılmayıp yalnız ma
niaya koşturul!ıaydı ikinciliği muhak -
kaktı. Neticeler: 

Birinci: Mantikas (Yunanistan) 55.9, 
ikinci: Yugoslavya, üçüncü: Faik (Tür
kiye) 57 saniye, dördüncü: Yugoslavya, 
beşinci: Yunanistan, 

Yüksek atlama 
Bizden Poliit ve Necdet girdi. Nec -

det 1.65 den sonra tasfiyeye uğradı Po
lat güzel atlamalar yaptı. Neticeler: 

Birinci: Pantazis (Yunnniıtan) 1.87 
metre, ikinci: Polat (Türkiye) 1.84 met
re, üçünciı: Yunanistan, dördüncü: Yu
goslavya, beşinci: Romanya. 

1500 metre 
Bizden Receble Galib girdiler. Beş 

Yiız metrelik pistin daha ilk turunun 
ortasında Receb başa geçmek istedi. 
Yoruldu ve yarışı kaybetti. Galib Ü· 

Çuncu tura başlamadan yarışı bıraktı 
Bu esnada bir Mdise oldu: Yugoslav. 
lar yarışı kazanmı:j olan yunanlı atlet
lerin kendı miisabıklarmı ittiklerini 
ileri sürerek protestoda bulundular. 
Buna rağmen yunanlı birinci olarak L 
lan edildi, sonra tekrar diskalifiye edil
di. Bunu da yunan takımı prote!!to et
ti. Eğer iş düzeltilmezse yunanlılar 
tnüsabakaları terkedip memleketlerine 
döneceklerini söylediler. Neticeler: 

Birinci: Yorgakopulos (Yunanistan) 
4.2/10 dakika (yeni balkan rekoru), 
ikinci: Yugoslavya, \ic;üncü: Yunanis
tan, dördüncü: Yugoslavya, beşinci: 
Romanya. 

1 O ,000 metre 
Bizden Rıza Maksud meçhul bir se

bebi:? girmedi. Yerine Artiıı girdi. Ya
rıiı iki yunanlı, iki romen, bir türk, 
bir de yugoslav olmak üzere altı atlet 
vardı. Beşinci kilometreden sonra Ro
nıanyalı başa geçti ve yarışı birincilik
le Litirdi. Artin son turdan bir önce 
beşinci olarak devam ettiği yarı!}ı bı
raktı. Neticeler: 

Birinci: Krispea (Romanya) 32,44,4 
(Yeni balkan rekoru, İkinci: Yunanis
tan. Üçüncü: Yunanistan. Dördüncü 
Romanya, Beşinci: Yugoslavya. 

Çekiç atma 
Bizden kimse yoktu r.cticeler şun

lardır : 

Birinci: Dimitropulo (Yunanistan) 
-ıa,os, İkinci: Yugoslavya, Üçüncü: Y u
gosıavya. Dördüncü: Yunanistan, Be
~inci : Romanya. 

Balhan bayuık yarqı 
Çok heyecanlı oldu. Bizden sekiz 

Yüzü Galib, dörtyüzü Füruzan, ikiyü
zü Raif koştu ve Galibin güzel koşması 
~YeSıinde takımımız üçüncü geldi. Ne
ticeler : 

Birinci Romanya takımı 3,24,2, İkin
ci Yunan takımı, Üçüncü Türk takımı, 
3,28,ı; dördüncü: Yugoslav takımı, be
~inci.: Bulgar takımı. 

Puan vaziyeti 
Bulgarlar bu sene zayıftırlar. Bu -

günkü neticede yunanlılar romcnlerin 

Eğe denizinde 
(Başı 1 WCI Sdyıfada) 

batrrıış ve uzaklaşmıştır. Ziryanin Ç~
nakkaleye gelir gelmez keyfiyeti hu~ 

kümetine bildirmiş ve İstanbula doğru 
yoluna devam etmiştir. 

Aldığımız malilmata göre alakadar 
sovyet makamları geminin önüne de· 
nizaltının çıkmasını ve ıonra serbest 
bırakmasını Akdenize çıkacak gemilere 
tecavüz edileceği hakkında bir tehdid 
saymıştır . Netekim Taşkent vapuru 
da Çanakkaleye kadar gitmifken Akde
nize çıkmamış ve tekrar limanımıza 

dönmü~tür. Taşkent halen limanımızda 
hükümetinden gelecek emri beklemek
tedir. 

Karadenizden İskenderiye'ye petrol 
tasımakta olan Bcgasos adh bir gaz ge
misi de Midilli'nin Siza burnu açıkla
rında gene milliyeti meçhul bir deniz
altı tarafından çevrilmiftir. 

Begasos, Sokoni Vakum kumpanya
sına mensub bir vapura da denizaltı 
durmaı;ını emretmiş ve kendisi de yak. 
la~tıktan sonra nereden gelip nereye 
gittiğini, ne kadar yük taşıdığını aor. 
muş ve gcmlyi serbest bırakmıştır. Ge· 
mi kaptanı bunun asilere aid olduğunu 
tahmin etmektedir. 

Birkaç gün evvel yunan sahillerinde 
torpillenmek suretiyle batırılan Bilazo
yef ismindeki Sovyet gemisinden kurta
rılan 38 tayfa bugün bir fransız vapu • 
riyle limanımıza getirilmiştir. 

Deniz muharebeıi 
Londra, 8 (Husust) - Franko kuv. 

vetlerine mensub Baleares zırhlısı Kan
tabrik kıyılarında be tane hükümetçi 
harb gemisiyle muharebe etmiştir. Bun. 
lardan Libertad gemisi mühim rahne -
ler almış ve diğer gemilerle birlikte çe • 
kilmeğe mecbur kalmıştır. 

İphigenic adındaki fransız karakol 
gemisi ile iki torpido, bu havalideki bi
taraf gemilerin emniyetine müteallik her 
ihtimale karşı koymak ilzere Cezairden 
hareket etmişlerdir. 

/ngili:z. gemileri serbest bırakılacak 
Franko makamları, müsadere ettik • 

teri Kandelston Kastel ve Molton adlı 
ingiliz gemilerini serbest bırakacaklar
dır. Diğer taraftan asiler enternasyonal 
krtalar arasında harb ederken esir olan 
dört ingiliz gönüllüsünü de ı&erbest bı • 
rakacaklardır. 

Karaya oturan iki ıJapur 
İspanyol hükUmetine aid AldellOa 

ve Antonio de Satruet adlarını taşıyan 
ve Cezairden Valensiyaya hareket et
miş olan iki vapur, ui Kanari~ vapuru 
tarafından kovalanarak Şerşel yakının
da karaya oturmak mecburiyetinde kal
mışlardır. 

ispanyaya giden İngiliz 
destroyerleri 

İki İngiliz deıtroyeri Ctbelüttarık
tan Valensiyaya hareket etmiştir. 

Gene üç vapur tecavüze uğradı 
Cebelüttarık, 8 (A.A.) - Bir İngi

liz vapuru ile iki ispanyol vapurunun 
geçen gece bir tecavüze maruz kalmış
olduklarına dair ortada bir şayia do
laşmaktadır. 

Balkanlarda zelzele 
Sofya, 8 (A.A.) - Sofya Sismografi, 

bu sabah saat 4.45 de memleketin muh
telif taraflarında ve bilhassa cenubun. 
da hissedilen bir zelzele kaydetmi~tir. 
.Zelzelenin merkezi Petriç i)e Elen Ma
kedonyası arasında bulunmaktadır. 

üstüne çıkmış bulunuyorlar. İkinci gü -
nun puvan vaziyeti şöyledir: 

Birinci: Yunanistan (78 puvan), 
İkinci: Romanya ( 56 puvan), 
tiçüncü: Yugoslavya (36 puvan), 
DÖrdlincü: Türkiye (14 puvan), 
Beı;ıinci: Bulgaristan.(2 puvan). 
MüsabakaJara pazar günü devam <>-

lunaacktır. 

1 

ULUS 

Akdeniz konferansı için 
Londra, Al<!deniz 

lionferansını 
mutlali tophyacali 

Muhtelif delegasyonlar 
harekete hazırlanıyorlar 

Londra, 8 (A.A.) - Royter bildiri
yor: Almanyanm ve belki de İtalyanın 
cevablannda Akdenizdeki korsanlık me. 
selesinin karışmazlık komitesine arzı 11-
zım geldiğini bildireceği hakkında ba
zı emareler mevcuddur. Eğer bu ha
reket, konferansa iştirakten imtina et -
mek ise, lngiltexenin bu konferansı top
lamak hakkındaki kararının deği§mesi-
nin katiyen imkanı yoktur. Fransa ve 
İngiltere, korsanhk meselesinin kan~ 
mazhk işinden tamamiyle ayrı bir me• 
sele olduğuna kanidirler. Bu iki me~ele
yi biribirine karıştırmak, vakit kaybet. 
mekten baska bit şeye yara.rruyacaktır. 
Eğer Almanya ve İtalya, bu konferan • 
sa iştirak etmemeye karar verirlerse, 
konferansın Cenevrede MiUetler Cemi
yeti çerçevesi içinde toplanmaması için 
hiç bir sebeb artık mevcud olmıyacaktır. 

Muhtelif delegas)'Onlar harekete 
hazırlanıyorlar 

Londra, 8 (Hususi) - Akdeniz kon
feransı için yapılan davetlere İtalya ve 
Alınanya hariç olmak üzere muhte1if 
devletlerden cevabların gelmesi devam 
etmektedir. 

Bulgaristan konferansa ittiraki ka • 
bul etmiş ve B. Köseivanof'un ba§kanlı
ğmdaki bulgar delegasyonu bugün Sof
yadan Cenevreye hareket etmiştir. 

Yugoslavya da muvafakat cevabını 
fransız ve ingiliz elçilerine bildirmiştir. 

İngiliz delegasyonu BB. Eden ve 
Van Sittar'la Amiral Satfield'den mü • 
rekkebtir. Bu delegasyonun Parise gi • 
derek B. Delbos'la ve §İmdi Pariste bu
lunan B. Bek'Ie birlikte Cenevreye ha -
reket edeceği haber verilmektedir. 

Fransız delegasyonu da B. Delbos'la 
iki amiraldan ve dış işler bakanlığının 

birkaç yüksek memurundan mürekkeb-

MOSKOVA 
DAVETİ 

KABUL ETTİ 
Moskova, 8 (A.A.) - Akdeniz kon

feransına davet notasına verilen cevab: 
Sovyetler birliği hükümeti, bazı harb 

gemileri ve en başta italyan gemileri ta
rafından muhtelif milli bayraklar altın
da seyrüsefer etlen ticaret gemilerine 
karşı yapılan tecavlizlerin tarnamiyle 
tahanuntil edilmez bir keyfiyet olarak 
tanınması lazım geldiği ve bu tecavüzle
rin enternasyonal hukuk kaideleI'iyle 
insanlık esas prensiplerinin en iptidai 
normları ile tezad halinde bulunduğu 

fikrindedir. Açık deniz yollarında sulh
çu devletlerin gemilerine karşı yapılan 
bu tecavüz hareketlerinin doğrudan doğ
ruya Avrupa emniyetine umumi sulha 
tehdidler yaratmakta olduğu muhak
kaktır. Bu sebebten dolayı ııovyetler 

birligi hüktimeti, açık deniz yollarında 
seyrü seferin stılh temellerinden birini 
teşkil eden emniyetini temine matuf 
tedbirleri görüpnek için fransıı ve in
giliz hükümetlerinin teşebbüsü ile 10 ey
Hllde toplantıya çağrılan konferansa iş
tirake hazırdır. 

Almanyanın davetine sebeb nedir? 
Bu konferansa Akdeniz havzası ile 

doğrudan doğruya alakalı devletlerin 
i•tirak etrtıtsi lazımgeldiğini dikkate 
alan Bo\'yetler Birliği bti.kiitheti, ingi. 
li.z ve fransız hükümetlerinden, Akde
niz konferansı müteşebbisleri sıfatiyle 
bu konferansa, bir Akdeniz devleti ol
madığı malfim olan Alrnınyının da 
davet edilmis bulunmasının sebeblerini 
kendisine h:~h etmelerini taleb eder. 

.•. ve Valatı.siya neden davet 
olunmadı? 

Aynı zamanda Sovyetler l:Hrliği hU
kümeti, 10 eyl(U konferansına İspanya 
cümhuriyeti hükümetinin de, fimdiden 
davet edilınesi lazımgeldiği mütaleasın
dadır. Zira, İspanya bir Akdeniz dev
letidir ve fazla olarak da İspanya cum
huriyetinin menfaatleri, korsan harb 
gemilerinin tecavüzkar hareketleri ile 
bilhassa ciddi bir surette ihliil edilmiş 

bulunmaktadır. 

Akdeniz konferansı için 
da ve ti kabul ettik 

Davet notasını ve hükômetimizin 
verdiği cevabı aynen ~e.şredi.Y~~uz 

A k 8 (A A.) - Akdeniz konferansına Turkiye cumhurıyetının da-
n ara, ' i · 'I 1 ·ı• M l"h t 

• • v • hakk Jli)a Ankarada.ki Fransız Büyük Elç sı ı e ngı ız as a a -
v~t edıldıgıf nd 

1 

Hariciye Vekaletifte aynı ftıaalde olarak 6-9-1937 tarihin
guzarı tara ı an v 

1 
• 

· ta ile buna bu.w:. ... •etil•n cevab aşagıya dere o unınuştur • de tevdı olunan no -~ 

Aynı maaldeki notanın sureti 
Hükümetimin eeıariyle Ye "ingiliz'' ''fransı:ı:'' meslekdaşımla mutabık olarak 

aize aşaiıdaki bususatı arzetmelde §erefyabım: . . . 
Ih da b ı nmaksızın ve hüviyetlerini bildirmeksızın hareket eden denızalb 
~ t~ ı: 

0 

areler tarafından seyriaefaine kar§ı hukuku cHiv~e mugayir olarak 
ee erı ve yy .. ·'er Akdeniz' de o derece vahim bir emniyetsizlik ihdas etmlştir yapılan son tecavıı:.u ·· ı dil 
ki f · iliz bükümetlerinin mütaleasma göre ortaya çıkan tahammu e -

ransı~ vte •:;, çare bulmak Üzere Akdeniz devletlerinin ve diğer bazı devletlerin 
mektz ~azıye et ı tı·s'ane tevessill etmeleri ve ittihu olunacak hattı hareket hakkında no aı nazar ea 

bir karar vermeleri zaruret. kesbetmiştir. . . . . . 'w • • 

s· l h fransız ve mgiliz hükömetlera, Akdenızdeki emnıyetsızlıge bır ru-
h maena ~. '.0 alınacak tedbirleri tetkik ve Myriaefain hakkında hukuku düvel 
~yet vermet kvı~ıye eylemek üzere 10 e~Julde bir konferansın toplanmasnu teklif nızamatını a ı ı 

ederler. .. . . b k f t •~·n.JI~ 1·n·ı t·--. "li2 hükumetleri tiirll hükömetmın u on •ram a ac uıs ,.. .. .-F.ransız ve ınga LL ,, .. 

·ı t·~--L · t'yecei:.ini ümit •e mademki alakadar Mikümetlerden mr çogunun mu~ sı et tTIDeK ıs ı 5 k A h • • 
·ıı · ak da Cenevre'de bulunacak'ardır konfetansın ıtıez ur ş.e rın cıvarın-ınessı erı y ın • 

da t 1 ın elverişli olacağını telkin eylerler. 

Bop danma.sın "nderi!diği Akdeniz devletleri: ltalya, Yugoslavya, Arnavudluk, 
u avetin go s· ı· w• R 

Y · Türkift \l'e Mısll', Kavadeniz devletleri: Sovyetler ır ıgı, omanya ve ananııt.an, , 

Bulgaristan ile Alrnanya dır. l 1 . d . . ~k 
K f bu müzakere ere .i.!eride diğer devlet erııı e ışbra e davetinin on etansın v y. ., • 

f k 1 0f,ınıyacagının tetkik edilebilecegı tabudır. 
muva ı o up MORGAN pONSOT 

Fransa Büyük Elçisi Büyük Britanya Maslahatgüzarı 

Bu notaya verilen cevabın sureti : 
. · ... ,_,_~leti vekili cEka-ı~ F'ransa büyiik elçisi:o cBüyük Britan-H.aracıye ,.. e- ' "'<UJS • 

0 I"h t üzant tarafından clngiliz» cFransıu meslekdafJy)e mutabık -ra ~a;~ a J~Jde Cenevre civarında bir konferansın akdi hakkmda kendisine 
ar 1' t ~igatı iı1dığınr beyan etmekle şeref duyar. 
yap~ a~ b~igata cevaben Bay Menemencioğlu, cUitthuriyet. hü.kümetinin mev-

u e. konferansa iştirak etmeie ku-ar verdiğini ve şımdı Cenevrede ~~
zuu bahis l hariciye vekili Doktor Tevfik Rüştü Arası konferanata Tur-
·~~ta 0 .~ memur ettiğini EkS(llam B. Ponsot, cB. Morgan» a bildir-
kryeyı temsı ~ . MENEMENCIOGLU melde mübahıdır. 

Roma ve Berlin 
davete bugün 

ccvah vereceltler 

Sovyetler ithamlarında 

ısrarda devam ediyorlar 
Roma, 8 (Hususi) - Sovyet hiıkti· 

metinin verdiği talimat üzerine Sc>Vyet 
maslahatgüzarı bu sabah italyan hüku. 
metine ikinci bir nota daha vermiştir. 
Bu notada Sovyetler birliginin İtalyan 
cevabi notasını memnuniyete değer bul
madığı, ithamlarında ısrar ve görüşle
rini muhafaza etmekte olduğu bild~ril
mektedir. 

İtalyan hükümeti şimdi bu notayı 
gözden geçirmel<tedir. Politik manfil
ler, yeni hiçbir unsuru ihtiva etmiyen 
bu notanın cevabsız bıraktlacağını soy
Jemektedirler. 

Akdeniz konferansı tehlikeye 
girmif 

Bu yeni Sovyet notası ıizerine umu
mi vaziyetin bir kat daha nazikleşmış 
ve Akdeniz kohferansınm tehlikeye gir· 
miş olduğu yeniden kaydedilmektedir. 
Filvaki italyan delegelerinin Sovyet 
delegeleriyle aynı masa etrafına- otur
maları güç olacaktır. İtalya konfe • 
ransa i~tir!k edip etmemek hakkındaki 
kararını Bedin hükümeti ile anlaştık
tan sonra verecektir. 

l tal yan gazetelerine 6Ö1'e 
İtalyan gazetelerinin bu yeni nota

dan haberleri yoktur. Bunlar S.Ovyet 
teşebbüslerinin yabiti>.ct memleketlerde 
uyandırdıkları derin heyecanı sayfala. 
rında aksettirmekle beraber vaziyeti pek 
de feci tarafından almamaktadırlar • 

Bu yeni notanın İtalya tarafından 
Akdeniz konferansına iştirak etmek üze· 
re bir takım şartlar ileri sürmek için 
kullanılacağı da şüpheden azadedir. 

ltalya konferansa iştirô.kden 
vaz mı geçmİ§? 

Son dakikada Milanodan 
bildirildiğine göre, Popolo d'İ
talia ga.%etesi büyük harllerle, 
ltalyanın Sovyet notası dolayı
aiyle Akdeniz honleran1ına İf· 
tirak etmiyeceğini haber ver
mektedir. 

Almanya ltalya Üe mütesanid 
Londra, 8 (Hususi) - Röyter ajan

sının bildirildiğine göre, yabancı siya
si mahafil, Almanyanm Akdeniz kon
feransı hakkındaki cevabının iştirak ey· 
lemeyi red mahiyetinde olacağı kana
atindedir. Sanıldığına göre italyan ce
avbı da aynı mealde yazılmış buluna· 
caktır. 

Diğer taraftan Berlindeki yarı res
mi alman kaynaklarından verilen bir 
haber, Almanyanın Akdeniz konferan
sı hakkındaki cevabının yarın verilece
ğini teyid eylemektedir ve metnin daha 
kati surette tayin edilmiş olmadığını 
da ilave etmektedir. 

Cevab bugün verüecek 
Havas ajansının Nürenberg muhabi

ri de, şimdiki nazi kongresi dolayısiy
le bu şehirde bulunan yüksek siyasi 
zatlara yakın alman mahfillerinden al
dığı kanaatlere göre şunları bildirmek -
tedir: 

"Akdeniz konferansı hakkındaki 

fransız - ingiliz davetine Almanyarıın 
cevabı, ancak yarın öğleden s:>nra belli 
olacaktır. Bu cevab, Romanın cevabr ile 
aynı mealde bulunacak, tam bir red ma
hiye d arzetmemekle beraber çok ehe
miyetli ihtiraz kayıdlarını ihtiva ede
cek ve ezcümle Laypzig kruvazörü ha,, 
disesine temas eyliyecekti-r. 

KUÇUK DIŞ HABERLER 

X Belgrad - Geçenlerde hükümct 
aleyhinde tahrik1erde bulunduğundan 

dolayı tevkif olunan mebus B. Yartiç 
sorguya çekiJdikten sonra strbest brra-
kılmıştır . • 

}... Berlin, - Dr. Şaht'ın istifa · ede. 
ceği hakkında yabancı memleketlerde 
dolaşan şayialar tekzio olunmaktadır . 

X Belgrad - Yugoslavya demir 
teslımatı için Romanya, Macaristan ve 
Çekoslovakya ile mukaveleler yapmıştır. 

X Paris - Cumhur reisi B. Löbrön, 
Ba"hakan B. Şotanla uzun bir görüşme. 
de btrltmmu tor. 

Varşova - B Bek Paris yoluyla 
Cenevreye hareket etmiştir. 



b ULUS 

Tak.sille fotoğraf maltlnası. Diklialli ve süratli amatöı~ isleri .. 

Aul<.ara valilijinden: 
l - Vilayet merkez ilk okulalnna 9.9.937 tarihinde talef>e ka. 

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

almacaktır. 
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 ilk 
okula götürüp kayıd ettirmeleri lazımdır. 

5 - İlk okullarda tedrisata ı birinci teşrin 937 cuma günü baş
lanacaktır. 

6 - Okul idarelerinin istiyecekleri vesaiki ihzar ederek her ta· 
lehe velisinin muayyen günlerde okullara müracaatları ilan olu-
nur. (30SO) 2-4554 

Nafia 
Bina İşleri İlanı · 

vekaletinden: 
ı. İstekli çıkmamış olan Ankara Gazi terbiye enstitüsü yanın

da yapılacak müzik öğretmen okulu pavyonu inşaatı ayni şartlar
la yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli: 31600 lira 35 kuruştur. 
2. Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü saat ıs de nafıa vekaleti ya

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

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrı evrak 1S8 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2370 lira 03 ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi nafıa vekaletinden alınmış yapı 
müteahhidliği vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

5. İsteklilerin vesaiki havi zarfları makbuz mukabilinde ko· 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. (3048) 3-4647 

Çocuk~ esirgeme l{urumu 
genel merl~ezint.len : 

Kurumumuz ve müesseselerinin ihtiyacı için alınacak 300 ila 400 
ton sömi kok kapalı zarf ile eksilmteye konulmuştur. İhale 20.9.937 
pazartesi günü saat onda Çocuk esirgeme kurumu genel merkezinde 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin genel merkez hesab 
işleri direktörlüğüne müracaat eylemeleri. 3-4818 

Nafia vel{aletinden: 
21 eylül 937 salı günü saat 14 de Ankarada vekalet malzeme ek

siltme komisyonunda 4903 lira 2S kuruş muhammen bedelli 20 ka
lem 1141 parça tersim malzemesinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi parasız olarak Ankarada vekaleti malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 367 lira 74 kuruştur. 
İsteklierin şartnamesinde yazılı vesaik ile 21 eylül 937 salı gü-

nü saat 14 de komisyonda bulunmaları lazımdır. (3215) 3-4789 

ispir l{aymal{amlığından: 
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
zın 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 malümu olmak üzere ilan olunur. (3201) 3-4767 

Arık.ara valiliğinden: 
Muhammen bedeli 525 lira olan Çubuk deresi mecrasındaki 4 

numaralı kum parselinin ihalesi vilayet daimi encümenince 9 eylül 
937 gününe musadif perşembe günü saat 15 buçukta icra kılına
caktır. 

Talihlerin yevmi mezkurda daimi encümeni vilayete müracaat-
ları ilan olunur. (3245) 3-4836 

Nafia vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderec ıslahı kanalla

rından Sağlık kanalının 7+ 510 uncu kilometresinde yapılacak bü
yük Şüt inşaatı 

Keşif bedeli (116.747) lira (6) kuruştur. 
2 - Eksiltme, 21 eylüJ 937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 

de nafıa vekaletinde sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın· 
d1rlık işleri genel şartnamesi. fenni şartname ve projeyi (5) lira 
(84) kuruş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; (7087) lira (50) 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve laakal (50.000) liralık 
mümasil nafıa işlerini teahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve 
bu kabil iş1eri başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa vekaletin
den alınmış müteahhidlik vesikasını ibraz etmeleri. 

İstekli1erin, teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul ediJmez. 

(2948) 2-4487 

Nafia vel{aletinden: 
Yapı işleri ilanı 

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

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

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

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak S50 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdrlüğüıtden 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 Hizımdır. 

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 

Jandarma 
kara sabo 

genel 
alma 

komutanlı~ An 
komisyonundan: 

ı - Toptan veya kösele ile perçem ve vakete ayrı ayrı en u
cuz fiat teklif edene ihale olunmak kaydiyle kırk binden elli bin 
kiloya kadar kösele ve dört bin kilo perçem ile otuz bin kilodan 
kırk bin kiloya kadar vakete alımı 22.9.937 çar§amba günü saat (10) 
da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 - Bir kilo kösele (169) bir kilo perçem (100) ve bir kilo va
keteye (249) kuruş fiat tahmin edilmiş köselenin ilk teminatı 
(5475) perçemin (300) vaketenin (6230) liradan ibaret bulunmuştur. 

3 - Buna aid şartname (991) kuruş karşılığında komisyondan 
alınabilir. Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı bel
ge ve ilk teminat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektublarını belli gün eksiltme saatından en geç bir saat evel ko-
misyona vermiş olamaları. (3092) 3-4723 

KOM UR 
Kömürünüzü şim i :len alrnız 

TÜRK ANT R As İ T İ (SÖMİKOK) 
Satış yeri: Satış yeri: 

Memurlar kooperatifi şirketi 
TeJefon: 1427, 1428. 

Vehbi Koç ticaret evi 
Telefon: 3450, 3451. 

Nafıa Vekaletinden: 
12 birinciteşrin 937 sah günü saat 15 de Ankarada vekale_t mal

zeme eksiltme komisyonunda 25500 lira muhammen bedellı font 
boru ve teferruatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

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

Muvakkat teminat 1912 lira SO kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublarmı talimatnamesine göre vekalet

ten alınmış malzeme müteahhidliğ3 vesikası ile birlikte 12 birinci 
teşrin 937 salı günü saat 14 e kadar vekalet malzeme müdürlüğüne 
vermeleri lazımdır. (29ı5) 2--4518 

festivali 
Üç gün devam etmek üzere 

(10. Eylül. 1937) cuma günü başlıyor. 
10. Eylül. 1937. cuma Dağ günü 
11. Eylül. ı937. cumartesi Su günü 
12. Eylül. ı937. 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, battığı Marmarada unutul· ~ 
maı: bir gece yaşatacaktır. ~~ 

BURSA FESTİVAL KOMİTESİ ~ 

~...,,""'""'""" ....... '9:..,19.:""'9:""~""'19.:'""'9"~ .......... ,.,""',.,"""Af ..... ••/"-,.,""' .. ,., ... ""'..,""' 3-:::~:J. 
Eminyet umum ınüdürlüğünden : 

1 - Ankara polis enstitüsil için elde mevcud nümunesine ve 
şartnamede yazılı vasıflarına göre 350 battaniye açık eksiltme u
suliyle ı 7.9.937 cuma günü saat on beşte satın alınacaktır. 

2 - Battaniyenin beher tanesine 12 lira kıymet biçilmiştir. 
3 - Bu işe aid şartnameyi almak ve nümuneyi grmek istiyen

lerin Emniyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaat 
eylemeleri. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 341 lira 25 kuruşluk temıııat 
ına~buz veya banka mektubiyle 2490 .sayılı ~~~~nun 2·3 cü madde· 
lerınde yazdı belgelerle bir1ikte eksıltme gunu tam saat on beşte 
komisyona gelmeleri. (3ı03) 3-4643 

Ankara valiliğinden: 
Polatlı - Eskişehir yolunda Sakarya üzerindeki Beylik köprü 

tamir işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü saat 1~.5 da daimi encümen o· 

dasında yapılacaktır. Keşif bedeli (1683) lıra (29) kuruşi.ur ve mu
vakkat teminatı (26) lira (30} kuruştur. 

İstekliler ticaret odası vesikasiyle temi.nat makbuzu ve nafıa 
müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikalarıyle birlikte olarak yu
karıda geçen gün ve saatta daimi encüme~e müracaatları. 

İsteklilerin keşif ve şartnameyi her gun nafıa müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (3189) 3;-47 5ı 

• • iz mır ili daimi •• • encumenmden: 
İzmirde Ağamemnun ilıcalarında yeni~_en yaptırtacak binalar

la tesiatının projesinin tanzimi işi 4 ay muddetle müsabakaya ko
nulmuştur. 

İstenilen bu projenin tanziminde birin~i gele~ek olana 2000 
ikinciye 7SO 3 üncüye 250 lira mükafat verıl~cektı~. Tanzim oluna
cak bu projenin vaziyeti planiyle şartnaınesı İzmır • Ankara • İs
tanbul bayındılrık direktörlüklerinde rnevc~d olduğundan istek
liler adı geçen direktörlüklüğe baş vurarak ınceleyebilirler. 

Tanzim olunacak projenin birinci kanun ~3? nihayetine kadar 
İzmir bayındırlık direktörlüğüne yollamaları ılan olunur. 

(3121) 3--4659 

Ani\: ara tarih, dil, coğrafya 
f al{ültesi direl{törlüğünd~n : 

1 - Çamaşırların yıkanması münakasaya konulacaktır. 
2 - Şartnameyi görmek istiyenler fakülte hesab memuruna 

her gün müracaat edebilirler. 
3 - İhale 21.9.937 pazartesi günü saat ıs de mektebler mu

hasebeciliğinde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihale gününden bir gün evetine kadar 333 lira 

7S kurştan ibaret olan muvakkat teminatını mektebler muhasebeci
liği veznesine yatırmış olmaları lazımdır. 

5 - İlil.n ücreti müteahhide aiddir. (3172) 3-4730 

= 
Halil Naci M ıhçıoğlu 

A nafartalar 111 Te:: 1230 

Çorum naf ia müdürlüğünden: 
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 kaJan betonarme işleriyle, çatı, doğrama ve diğer bazı aksamı 
kapalı zarf usuliyJe eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, plan, ke!J>İf 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) 3--4770 

Kayseri vilayeti daiıni 

encümeni başl{_anlığından: 
Vilayet merkezindeki arsada yaptırılacak 99557 lira 42 kuruş 

keşif bedelli memleket hastahanesi insaatr kaoalr zarf usulivle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Bu işe aid evrak şunlardır: 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesı, hususı şartname, met

raj defteri, keşif hülasası, temel bodrum, zeminkat, birinci k~ 
planları ön ve arka ve yan poliklinik cepheleri ve şakuli makta ve 
bayındırlık işleri genel şartnamesi ve şosa ve kargir inşaata aid 
fennt şartname, 

Eksiltme ı3.9.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beş· 
te vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin bu işe aid evrakı her gün daimi encümen kaleminde 
görebilirler. Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 6228 liralık mu
vakkat teminat belgesi nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik 
vesikası ticaret odası vesikası vilayet nafıa müdürlüğünden alın
~ış ehliyetname inşaatın başlangıcından sonuna kadar diplomalı 
hır mühendis veya miar istihdam edeceğine dair noterlikten tas
dikli belgeyi vermeleri şarttır. 

Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanun
da tasrih edilmiş vesikaların da verilmesi lazımdır. 

İstekliler kapalı zarflarını yukarıda yazılı saatten bir saat eve
line kadar makbuz mukabilinde encümen başkanlrğrna vermelidir
ler. Zarfların yukarıda yazılı saate kadar yetiştirilmek üzere iadeli 
teahhüdlü mektub şeklinde gönderilmesi caizdir. Postada olacak 
gecikmeler kabuJ edilmez. 

İşbu keşifnamede nafıa vekaletince icra edilecek tadilatın bi
la kayıd ve şart müteahhid tarafından kabul edileceğinin teklif 
nıekutblarına derci lazımdır. İşbu inşaata toptan talih buJunmadığı 
takdirde ilk inşaattan itibaren on bin liralık kismı müteahide iha-
le edilecektir. (3199) 3-4774 

Betonarme köprü inşaatı 
Nafia vekaletinden: 
ı - İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Er

zincan vilayetinde ve Erzincan - Kigi yolu üzerinde beton arme 
olarak inşa ediJecek Bey çayırı köprüsü bu defa yeniden münaka· 
saya konulmuştur. Keşif beledi (SSSOO) liradır. 

2 - Eksiltme 14-9-937 tarihine müsadif salı günü saat 16 da 
Nafia vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

4 - ~ksiltmeye girmek isti yenlerin ( 402S) liralık muvakakt 
teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair vekale· 
timizden alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikası ile ticaret 
odasına kayıdlı bulunduklarına dair vesaik ibraz etmeleri lazım
dır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı satten 
bir sat evveline kadar komisyon reisliğir.e makbuz mukabilinde 
vermeleri mutazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2997) 2-4573 

Ankara Asliye Ticaret Mahkemesinden : 
Dava edilen: Saman pazarı istasyon caddesinde Şirin apartıma

nında 3 No. da 1 inci katta Tahsin Çörtle: 
Ankarada Sümer bank umum müdiirlüğü avukatı Salim Tamerin 

aleyhinize ikame etti ğ"i teahhüdname hiJafma hareket ettiğinizden 
dolayı stajyer bulunduğunuz sırada kendinize sarfedilen 71 lira 85 
kuruş yüzde 9 faizle birlikte tahsili hakkındaki 26.5.937 tarihli ve 
Salim Tamer imzah dava arzuhali bila tebliğ iade edilmiş olduğun
dan davacı vekilinin talebi veçhile H. U. M. kanununun 142 inci 
maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına ve ONBEŞ gün me
hil tayinine karar verilmiş olduğundan tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere ilanen tebliğ olunur. 3-4880 

iktisat Vekal~tinden 
Makam otomobili için satın alınacağı evelce ilan edilmiş olan 

(16.000) litre benzinin ihale günü olan 3.9.937 tarihindeki komis
yonda bir talih zuhur etmiş olduğundan ve teklif etmiş olduğu fiat 
da Iayıkı hat görülmemiş olduğundan ihale arttırma ve eksiltme 
kanununun 43 üncü maddesine tevfikan 14.9.937 tarıhne tesadüf e
den salı günü saat ( 10) a tehir edilmiştir. Talihlerin o tarihte ve
kalet satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(32S9) 3--4868 

Balıl{esir vakıflar 

miidürlüğünden : 
Paltkesirde Hükümet caddesinde vakfa aid arsa üzerine yeni

den inşa edilecek zemin kat dükkanlar: birinci kat vakıflar müdür· 
lüğü, ikinci kat ikametgah binası olmak lir.ere kapalı zarf usuliyle 
25.8.937 tarihinden itibaren lS gün müddetle eksiltmeye konul
mı..ştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 13347 lira 28 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid fenni şartnameler. proje ve saire evra

kı 2SO kuruş bedel mukabilinde Balıkesir vakıflar müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 10.9.937 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da 
Balıkesir müdürlüğünde müteşekkil arttırma, eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki ve tekJif mektubları aynı gün saat on üçe kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmiş olmaları ve 
posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli teahhüdlü olma· 
sı ve nihayet bu saate kadar komisyon reisliğine gelmiş bulunma
sı lazımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 - 17 inci maddelerine uygun ıooı 
bin iki liralık muvakkat teminat. 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar 4 üncü maddesi mucibin
ce eksiltmeye girmeye bir manıi lıulunmadığına dair istekli tara· 
fından imzalanmış bir mektııb. 

5 - İsteklilerin bu iş hakkında izahat almak ve evrakı görmek 
üzere Balıkesir vakıflar müdürlüğüne müracaatları. ( 3112) 

3-4592 
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Ankara Levazım Amirliği Satınalma · 11 
Komisyonu llanlan 

""---------~~~- -----------------
1 LAN 

1 - Çorum garnizonundaki kıtaatm ihtiyacı için 200 bin kilo 
un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 30.9.937 perşembe günü saat 15 de Çorumda or· 
du gazinosunda satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun muhammen bedeli 23000 lira ve ilk teminatı 1725 
liradır. Şartnamesi 165 kuruş mukabilinde komisyondan almabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatmdan 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3128) 3,..-473~ 

t LAN 
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı içın kapalı zarfla alınacağı 

ilan edilen 1327 ton ekmeklik una talib crkmadığmdan yeniden ka
palı zarfla satın alınacaktır. Muhammen fiatı 14 kuruş olup tutarı 
185780 liradır. İlk teminatı 10339 liradır. Şartnamesi her gün tüm 
.satın alma komisyonundan 950 kuruş mukabilinde verilir. İhalesi 
20 eylül 937 pazartesi günü saat 16 dadır. Talihlerin kanunun 2. 3 
cü maddelerindeki vesika ve teminat mektublarmı havi 1arflarınr 
ihale gün ve saatından en az bir saat eveline kadar tümen satın al-
ma komisyonuna vermeleri. (3175) 3-4744 

f LAN 
1 - Bergama kıtaatı ihiyacı için 430 ton kuru ot kapalı zarf u

suliyle 22.9.937 çarşamba günü saat 15 de Bergamada askeri satın 
alma komisyonunda satm alınacaktır. 

2 - Otun muhammen tutan 17200 lira ve muvakkat teminatı 
1290 liradır. İstekliler şartnamesini komisyonda görebilirler. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını ve teklif mektublarını ihale saatın
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3020) 3-4695 

t LAN 
l - Harb okulu hayvanatmm ihtiyacı için 255 ton saman 21.9. 

937 sah günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Samanın tutarı 4590 lira olup muvakkat teminatı 344 lira 

25 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 ncü maddelerindeki vesika temi

nat makbuzlariyle yazxlı gün ve saatte Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (3179) 1-4748 

t LAN 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri hayvanatının ihti

yacı için Z03700 kilo samanın 22.9.937 çarşamba günü saat 15 de a
çık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Samanın tutarı 3666 lira 60 kuruş olup muvakkat teminatı 
275 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 ncü maddelerindeki vesika temi
nat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (3178) 3-4?47 

İLAN 
1 - Polatlı garnizonunun ihtiyacı olan 265 ton yulaf kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 16.9.937 perşembe günü saat 15 de Polathda alay 

satm alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yulafm beher kilo muhammen fiati 4 kurus ilk teminatı 

805 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
. 4 - İsteklilerin 2490 saydı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve

sıka ve. teminat makbuzlariyle teklif mektublarmı ihale saatmdan 
en az bır saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3080) 2~4603 

t LAN 
.. 

1 
1 - Polatlı garnızonunun ihtiyacı olan 130 ton saman açık ek

sı trne ile münakasaya konulmuştur. 
2 - İhalesi 16.9.937 perşembe günü saat 15 de Polatlıda alay 

satın alma komisyonunda yapI!acaktxr. 
3 - Samanın beher kilo tahmini fiyatı 1 kuruş ve muvakkat 

teminatı 97 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 saydı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 

ve;;ika ve teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte mezkur ko-
nıısyona müracaatları. (3079) 2-4602 

t LAN 
. 1 - Polatlı alayının ihtiyacı olan 48 ton linyit kömürü açık ek
sıltme ile münakasaya konulmustur. 

2 - İhalesi 18.9.937 pazart~si günü saat 15 de Polathda alay 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

. 3 - Köı:ıürün beher ton tahmini fiyatı 10 lira ve muvakkat te
nunatı 36 lıradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 - Jsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
v-e.sika ve teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte mezkur ko-
ınısyona müracaatları. (3078) 2-4601 

t LAN 
1 - Ankara muhafız alayı bayvanatmın ıntıyacı için 300 ton 

samanın kapalı zarfla eksiltmesi 20.9.937 pazartesi günü saat 15 
yapılacaktır. 

2 - Samanın tutarı 5400 lira olup muvakkat teminatı 405 lira
dır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - lsteklıerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
~nat makbu_zlarrru havi tekli fmektublarrnr yazılı gün ve saattan 
hır saat evelıne kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna 
\'ermeleri. (3176) 3-4745 

İLAN 
1 - Polatlı garnizonu kıtaatı ihtiyacı olan 5900 kilo kuru fa

sulye açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 
2 - İhalesi 18.9.937 pazartesi günü saat 15 de Polathda alay 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3_ - Fasulyenin tahmini fiyatı 15 kurş ve muvakkat teminatı 

67 lıradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
~ - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 

\te.sıka ve teminat ma.kbuzlariyle yazılı gün ve saatte mezkur ko-
ll:lıeyona müracaatlarL (3082) 2-4604 

iLAN 
1 - Denizli garnizonu hayvanatı ihtiyacı i~in 474500 kilo yulaf 

~palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15.9.937 perşern· 
e günü saat 15 de lspartada tümen satın alma komisyonunda ya· 

Pılacaktır. 
2 - Yulafın beher kilo muhammen fiyatı beş kuruş ve muvak· 

kat teminatı 2225 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görüle
bilir. 

. 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve-
8ıka ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublannı ihale saatın
dan en az bir saat evetine kadar mezkilr komisyona vermeleri 

(2993) 2-4516 

t LAN 
. 1 - Polatlı topçu taburu ihtiyacı için 33.000 kilo odun açık ek-

811tme ile münakasya konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 18.9.937 pazartesi günü saat 15 de Polatlıda alay 

Batın alma komisyonunda yapılacaktır. 
1' 3 - Odunun muhammen bedeli 2 kuruş muvakkat teminatı 50 
ıradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
"e.sika ve teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte mezkur ko-
tnısvona miiracaatları. (3084) 2-4606 

ULUS 

t LAN 
1 - Bergama kıtaatı ihtiyacı için 80 ton sığır eti kapalı zarf 

usuliyle 22.9.937 çarşamba günü saat 16 da Bergamada askeri satın 
alma komisyonunda satın alınacaktır. 

2 - Etin tahmin bedeli 20000 lira ve muvakkat teminatı 1500 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlariylc teklif mektublarını ihale saatın
t]an en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3021) 3--4696 

t LAN 
ı - Polatlı garnioznunun ihtiyacı olan 76 ton kuru ot açık 

eksiltme ile münakasaya konuJmuştur. 
ı - İhalesi 16.9.937 perşembe günü saat 15 de Polatlıda alay 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Beher kilo tahmini fiati 3 kuruş 50 santim ve muvakkat te

minatı 200 lir~dı~. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - fsteklılerın 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve

sika ve teminat makbuzlarıyle yazılı gün ve saatte mezkur komis-
yona gelmeleri. ( 3073) 2-4599 

t L A N 
Ekmeklik un 

kilo 
300.000 
196.000 
196.000 

75.000 
96.000 

863.000 

İzmit 
Adapazarı 

Bolu 
Tuzla 
Gebze 

t _ İzmit birliklerinin yukarıda garnizonları ve mikdarları ya• 
zılı un kapalı zarfla .15.9.937 çarşamba günü saat 15 de İzmittc tü
men satın alma komısyonunda satın alınacaktır. 

2 _ Unun ~uhammen fiatı Bolunun 14, diğer mevkiler 12 ku
ruş 50 santimdır. 1 lepsinin ilk teminatı 8333 liradır. Şartnamesi 
tzmitte tümen ve Ankara, İstanbul levazım amirliklerinde görüle
bilir. İsteklilerin 2490 saydı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesi
ka ve teminat makbuzJarile teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat eveline kadar mezkiır komisyona vermeleri. 

(2974) 2-4513 
1 LAN 

Bornovadaki .a~ay için 90.000, Gaziemirdeki alay için 170.000, 
Aydındaki alay ıçın 146.000, Tiredeki alay için 150.000 kilo un ka 
palı zarfla oıünakasay konulmuştur. Münakasaları 20 eylül pazar
tesi günü saat l.O, 15, 16 da yapılacaktır. Bornovadaki unun tutarı 
11025 lira muvakkat teminatı 827 lira. Gaziemirdeki unun tutarı 
20.825 lira muvakkat teminatı 1562 lira. Aydındaki unun tutarı 
17885 lira muvakkat teminatı 1342 lira. Tiredeki unun tutarı 1837 5 
lira muvakkat teminatı 137 liradır. İsteklilerin kanuni vesikalarla 
vaktinde Bornova da satın alma komisyonuna müracaatları. (3177) 

3-4746 
İLAN 

l - Pola~lı ga~_niıon kıtaatı ihtiyacı olan 6000 kilo patatis a
çık eksiltme ti~ munakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesı. 18.9.937 pazartesi günü saat 15 de Polatlıda alay 
satın alma komısyonunda yapılacaktır. 

3 - Patatisin muhammen tutarı 7 kurut 50 santim ve muvak
kat teminatı 34 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat mrı.kbuzlariyle yazılı gün ve saatte mezki'ır komis-
yona gelmeleri. {3083) 2-4605 

1 LAN 
1 - 27 8.937 tarihinde kapalı zarfla ikinci eksiltmesi yapılan 126010 

k.ilo _fabrika ununun beher kilosuna teklif edilen 19 kuruş 15 san
tım ıfat pahalı görüldüğünden bir ay zarfında pazarlık suretiyle 
alınacaktır. İlk pazarlığı 14.9.937 günü saat 10 da Beytüşşebab sa
tın al~a komısyonunda yapılacaktır. Talihlerin belli gün ve saatte 
1708 hra muvakkat teminatları ile ve ticret vesikaları ile birlikte 
komisvona müracaatları. ( 3227) 3-4856 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 1 
Komisyonu llanlMı 

------------~--- -----------------
1 - l adet tav ucağı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 4000 lira olup ilk teminat parası 300 

liradır. 

3 - 1ha1.esi 13 eylftl 1937 pazartesi günü saat n dedir. 
4 - Eksıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (2291) 2-3655 

t LAN 
Solfasol köyünün takriben bir buçuk kilometre cenubunda vaki 

Akt~ş sır~ları denmekle maruf saha üzerinde elyevm kazıklarla 
tahdıd edılen ve hartası çıkarttırılmakta olan arazi ciheti askeri
yece üzerine binalar yapılmak üzere menafii umumiye namına is
timlak ed~lecektir. İşaret kazıkları dikilen yerler elyevm biçilmiş 
tarladır kı yapılan soruşturmalardan bu tarlaların bir kısmının 
Solfasol köyü halkına ve bir kısmının da ~hir halkına aid olduğu 
anlaşılmıştır. Binaenaleyh mal sahihlerinin hukuku ziyaa uğrama· 
mak için. k;nd.i_Ierine aid yerle:i gösterme~ üzere eylül 937 sonuna 
kadar mılJı mudafaa vekaleti ınşaat şubesıne müracaatları ilan 0 • 

lunur. (3026) 2-4544 
İLAN 

A~~~adaki askeri bir mücsesede ele~t?k ve telefon tesisatiy
le ~al?rıfer ve su tesiatmı idare edecek ıkı türk mütehasıs memu
ra ıhtıyaç vardrr. 

.. 2~ e~~ -~l 937 tarihinde Ankarada :ı"'f · !d· V. fen ve sanat umum 
mudurlugunde yapılacak müsabaka ımtıhanı netic-ı· d .. t · 
1 k 1. ı · . .. ıı· ı· ... n e goı erı-
ece ıya tat ve ıktıdara göre yuz e ı ıradan ı'kı' ·· 11" ı· .. . yuz e ı ıraya 
ka~ar ucret verılecektir. Talib olanların ellerindeki şehad ... ~ _ 
] 1 b · kA "d e ... ,..ame 
erıy e onsersıvlerini hamilen rnez ur mu ürlu" g-e m·· tl · 
A 1 uracaa an ı-

lan o unur. (3236) 3-4853 
İLAN 

Keşif bedeli 1132 lira 27 kuruş olan tamirat mal · k k ·1 ·1 . zemesı açı e _ 
sı tme ı e satın alınacaktır Eksiltınesı 27.9.937 paza.rt · ·· .. 

O d d t · esı gunu saat 
1 a ır. lk teminat 84 lira 92 kuruştur. Eksil-eye · kl · · 1 · . . •uı gırece erın 
temmat arıyle bırlıkte ihale gün ve saatında M M kAI t• 
ı k · ) · . ve a e ı sa tın 

a ma omısyonunda bulunmaları. (3277 3-4874 

t LAN · 
1) Beher kilosuna bidlen ederi 70 kuruş olan 2000 k"I ı· 

_,_ • 3' ı o vaze ın 
aç- eksıltmeye konmu11tur. 

2) Teminat 105 liradır. 
3) İhalesi 25 eylül 937 cumartesi günü saat 10 dad 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2400 sayılı kanunun 2 ı3r. .. .. d 

d l . d . . . l'kt 'h 1 ' uncu ma -e erın e ıstenılen belgeleriyle bır ı e ı a e gün ve sa t d M M 
V. satm alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3ı18) ın ~B?3 · 

Ankara merkez hıfzıssıhha 
müesseseşi satınalma komisyonu 

reisliğinden, 
. ı - Müesseseye muhammen bedeli 1250 lira olan serum am ul

len 20.9.937 çarşamba günü saat 11 de açık eksiltıne suretiyle ~tın 
alınacaktır. 

2 - _Eksiltmeye iştirak etme~ istiyenlerin (93.75) lira muvak
kat temınat vennesi ve ayrıca tıcaret odasınca kayıdlı olına 
bu gibi iş üzerine muamele yaptığım tevsik etmesi lazımd sı ve 

3 - Muvakkat teminat hudud ve sahiller sıhat urnu rr ... d .. m mu ur. 
lüğü veznesine yatırılacaktır. (3256) 3-4869 

7 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma -ı 
Komiıyonu lli.nları 

-----------------1 LAN 
27.9.937 pazartesi günü saat 15 de kapcilI zarfla ihale edileceği 

Ankarada Ulus ve lstanbulda Cumhuriyet gazetelerinde 5, 7, 9, 11 
ve İzmirde Anadolu gazetesinde 5, 7, 10, 12 ağustos 937 günlerinde 
ilan edilen bir adet buhar lokomotifinin şartnamesinde d-eği~iklik 
yapılmasına lüzum görüldüğünden mezkiir günlerde çıkan il~nlar 
hükümsüzdür. (3196) 3-4801 

43 TON TESHİN KOKU 
Tahmin edilen bedeli 952 lira olan yukarıda mikdrat yazıh te.s• 

hin koku askeri fabrikalar umum müdürlügü $atım alma komisyo· 
nunca 27.9.937 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 71 lira 40 'kuruf ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3263) 3--4867 

1082 ÇİFT ERAT POTİNİ 
Tahmin edilen bedeli 5410 lira olan yukarıda yazılı erat fotini 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 27.9. 
93? pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan 405 lira 75 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkftr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3264) 3-4865 

Aiıkara Valiliğinden 
1 - 6.9.937 pazartesi gi;nü saat 15.5 da eksiltmesi yapxlacak i

ken talih çıkmayan Ankartı - Kırşehir yolunun 56+00~9+300 
üncü kilometreleri arasında yapılacak toprak tesviyesi, sınai ima
lat ve şosa inşaat ve esaslı tamiri işleri 7.9.937 den itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (33427) lira (53) kuruştur. 
3 - İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 2507 lira 6 kuruşluk 

muvakat teminatiyle nafia vekaletinden aldıkları 937 yılma aid 
müteahhidlik fenni ehliyet vesikası ile birlikte her pazartesi ve 
perşembe günleri saat 15.5 da vilayet daimi encümenine müraacat 
etmeleri. 

4 - İstek1iler keşif ve şartnameyi her gün naha müdrlüğünöe 
gözden geçirebilirler. (3276) 3--4877 

1 Ankara Belediye Reisliği llanlan 
·----------------- -----------------t LAN 

600 lira muhammen bedelli halde 10/1 numaralı dükkan istekli 
çıkmadığmdan 24.9.937 cuma günüe kadar bir ay içinde pazarlık
la icara verileceğinden istekillerin her cuma ve salı günleri saat on 
buçukta belediye encümenine müracaatları. 2-4415 

1LAN 
Ada Parsel Mevki Cinsi Ankazına takdir olunan kıymet 
1072 7 Yenişehir Hane ankazı 800 Lira 
Yenişebirde Kazımpaşa caddesinde Mizan oğlu Fuat ve Sedat 

Efendinin mutasarrıf oldukları hane istimlak suretile İmar mü· 
dürlüğüne intikal etmesinden dolayı ankazı açık artırma suretiyle 
satılacaktır. Talipler r:de 7.5 .dipozito akçelerile 13.9.937 pazar· 
tesi günü saat 16 da r müdürlüğünde müteşekkil komisyonda 
hazır bulunmaları. (3059) 2-4557 

t LAN 
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 - Şartname&ini görmek istiyenlerin bergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 10.9.937 cuma günü saat on buçukta bele-
diye encümenine müracaatları. 2-4559 

l LAN 
1 - Temizlik müstahdemini için yaptırılacak 3?9 takım elbise 

maa kasket onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (4396,40) liradır. 
3 - Muvakakt teminatı (329,73) liradır. 

_4 -. Şartn~esini -;re nümunesini görmek istiyenlerin hergün ya
zı ışlerı kale~ıne ve ~~tekl.ilerin de 24 eylül 937 cuma günü saat on 
buçukta beledıye encumenıne müracaatlaıı. (3287) 3-4881 

t LAN 
Muhammen 

bedeli 
Mahallesi Sokak Cinsi Ada Parsel Lira 
Cebeci O Hane ankazı 522 36 125 

" o ,, " 522 57 7 ~ 
.. o ,, " 522 86 17(J 
" o " " 522 169 250 

YÜkarıda kayıdları ç1karılan hane anıtaztarının 20.9.937 tarihine 
müsadif pazartesi günü pazarlık suretile ihale edileceğinden talip
ler yevmi mevzkftrda saat 16 da belediye imar müdürlüğünde müte-
şekkil komisyona müracaatları (3272) 3-4871 

Harta Genel Direktörlüğünden 
1 - 100 adet mahruti çadır için verilen fiat gali görüldüğünden 

işbu çadırlar gene kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel (6500) liradır. Teminatı muvakkate 

-487 lira (50) kuruştur. Eksiltme günü 24.9.937 cuma günü saat (15) 
dedir. İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gire
ceklerin de teklif mektublarını ihale saatından bir saat evel Cebe
cide harta genel direktörlüğü satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3271) 3--4870 

Konya İli Kültür Direktörlüğünden· 
El(.sitme Danı 

1 - Eksiltmeye konlan iş: Konyada İnceminare maciresesının 
tamiridir. 

2 - K.e,if bedeli 6923 liradır. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
4 - Eksiltme müddeti 4.9.937 tarihinden itibaren 23.9:937 ta

:rihne kadar 20 gündür. 
5 - Muvakkat teminat 519 liradır. 
6 - İhale 24.9.937 tarihine rastlayan cuma günü; saat on beşte 

Konya hükümet dairesinde kültür direktörlüğü makamında yapı
lacaktır. 

7 - İsteklilerin teklif mektublarım ve 2490 numaralı kanun 
mucibince ticaret odası vesikasım ve nafıa vekaletinden 937 yılı 
için alınmış ehliyeti fenniye :vesikasını ve bu gibi işleri yaptığma 
dair muteber belgesiyle birlikte 519 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubunu altıncı maddede yazılı günde ihale saatmdan 
en az bir saat evel kültür direktörlüğüne makbuz mukabilinde ver
miş olmaları şarttır. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet j, 

hale satına kadar kültür direktörlüğüne gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapanmış bulunması lazımdır. Postada 
vaki olacak teahhür kabul olunmaz. 

8 - Keşif evrakı ve fenni ve eksiltme şartnameleri ve mukavele
name her gün Konya eski eserler müzesi direktörlüğünde gorüle
bilir. Hariçte olanlara sarih adresleriyle posta ücretini gönderdik-
lerinde kendilerine yollanxr. (3270) 3- 4863 



Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu llanları 

t LAN 
Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 118.800 ecnebi olduğu 

takdirde 68.200 lira olan 1.000.000 adet galvanize tirfon 25.10.1937 
pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi· 
nasmda satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğ~ t~dirde 7190, ecne.bı ol· 
duğu takdirde 4660 liralık muvakkat temınat ıle kanun.un t~y.ın et
tiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklıflerını aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımd~r. 

Şartnameler 340 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde sa-
ttlmaktadır. (3221) 3-4814 

t LAN 
Muhammen bedeli 11000 lira olan 100 adet amele vagoneti made· 

ni aksamı ve yedekleri 12.10.1937 salı günü saat 15 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasmda alınacaktır. . . 

Bu işe girmek istiyenlerin 825 liralı~- muva~k.at te~ınat ıle ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa muteahhıtlık vesıkası ve tek~ 
liflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon re isliğine vermelerı 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak A~~rada ma~zeme dairesinden, Hay· 
darpaşada tesellüm ve sevk şeflıgınden dagıtılmaktadır. (3185) 

3-4795 
t LAN 

Muhammen bedeli 52.500 lira olan 3000 ton suni Portland çimen
tosu 23.9.937 perşembe günü sat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An-
karada idare binasında satın almac~ktır. . . 

Bu işe girmek istiyenlerin 3.875 lıralık muvakkat temınat ıle ka-

t in ettigw i vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tek· 
nunun ay · · ı· -· ı · 
liflerini aynı gün saat 14.30 a kad·ar komısyon reıs ıgıne verme en 
lazımdır. . 

Ş t mele 260 kurusa Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde sa-
ar na r . 3-4796 

tılmaktadır. (3210) 
İLAN 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazı~.ı ~ç 
kalem malzeme 26.10.937 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulu ıle 
Ankrada idare binasında satın alınacaktır. . .. . 

Bu işe girmek istiyenlerin her kalem hı~asında gosterılen ~u
vakkat teminat ile kanıınun tayin ettiği vesıkaları ve Nafıa mu~e
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komıs-
yon reisliğne verimeleri lazımdxr. . . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada m~lzeme daıresınden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dagıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 
Bedeli Teminatı 

Cinsi Lira Lira 
l - Muhtelif civatalar 33318 2498.85 

4986 373.95 
2751 206.33 

3-4854 

2 - Maden ve ağcıç vidalar 
3 - Rondela, gupilya, bakır perçinler 

(3235) 

Ank~ara Def ~~rdarlığından: 
Işıklar cadedsinde Rasim Hayri apartımanının 8 ~<>· lu _daire

sinde mümessil Atıf Memduh namına 935 senesi içın Yegenbey 
tahahkku k şubesince tarh olunan zammiyle birlikte 20 lira 21 ku
ruşa aid 28 77 sayılı kazanç vergisi ihbarnamesi mükellefin ika
metgahı meçhul oldu ğundan hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun hükümlerine g öre tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan O· 

lunur. (3247) 3-4855 

Anl~ara P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı - Ankara telsiz istasyonunda depo edilen 2530 direğin An

kara şimendüfer istasyonuna nakli 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmustur. 

2 - İhale 20 eylül 937 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 885.50 ve muvakkat teminatı 66.41 liradır. 
4 - Taliblerin ihale günü teminatlarını müdürlük veznesine 

yatırmış olarak mUdürlük binasında müteşkkil komisyona müraca-
atları. (3281) 3-4879 

ANKARA ASLİYE BİRİNCt HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankaranın Kattani mahallesinde 3 numarada oturmakta iken 
halen nerede olduğu belli olmıyan dıvarcı Haydar ustaya: 

Karınız Feride tarafından açılan boşanma davasının gıyabınız
da yapılan durusması sonunda: (Bo,anmanrza, Necatinin velayet 
hakkının anası F.erideye verilmesine, küçük için takdir olunan ay
da 15 lira iştirak nafakasının sizden alınarak davacı Ferideye veril
mesine ve bir sene müddetle yeniden evlenmemenize, haftada bir 
kerre çocuğu görebilmenize v mahkeme masrafının sizden alınma
sına) 16 kanunu sani 929 tarihinde karar verilmiş olduğu tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 3--4857 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Eksilme ilanı 
1 - Balıkesirde müceddeten yapılaack doğum evi inşaatının 

projesi mucibince ve vahidi fiat cetvellerine göre 14500 liralık kıs
mının inşası 23 eylül 937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 
de kapalı zarf usuliyle ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
Hususi şartname, 
Keşif cetveli, 
Mesaha cetveli, 
Vahidi fiat cetveli, 
Projeler, 
Eksiltme şartnamesi, 
Mukavele projesi 

3 - Muvakat teminat keşif bedelinin % 7.5 ğu olan bin seksen 
yedi lira 50 kuruştur. 

4 - İhale Balıkesirde vilayet makamında teşekkül edecek en
cümen daimi huzurunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin 937 yılı için Nafıa vekaletinden alınmış mü
teahhitlik vesikasını ve bu işe girmeye salahiyet veren resmi ve
saiki ibraz etmeleri şartqr. 

6 - Teklif sahipleri ihale günü ihale saatinden bir saat evel 
derununda teklif mektubu zarfı ve be~inci maddede yazılı vesika 
ve ticaret vesikası ve teminat makbuzu veyahut banka mektubu 
olan zarfını makbuz mukabilinde vilayet makamrna teslim ede-
ceklerdir. ( 5958) 3-4884 

1 
Paris Üniversitesinden mezun 

Diş Hekimi 

Ekrem Avni Şuşud 
Avdet etmişi tr 

Adliye yakınında Himayei Etfal apartın. Telef. 3910 
3-4861 

ULUS 

Belediyeler Bankasından 
Sömikok tlanı 

ı - Kaloriferde yakılmak üzere Belediyeler bankası tatafından 
kapalı zarf usuliyle 90 ton sömikok mübayaa edilecektir. 

2 - Kömürler 29.9.937 çarşamba günü Ankarada Hukuk fakülte
si önünde bulunan belediyeler bankası binasında kömürlüklere gös
terilecek şekilde istif edilerek teslim olunacaktrr. 

3 - Kömürler, toz ve toprakdan ve ecnebi maddelerden ve rutu
betten tamamen ari bulunacak ve kaloriferde yakılmağa müsaid iri 
parçalar halinde olacaktır. 

4 - Beher tonun muhammen bedeli 28 liradır. 
5 - Eksiltme 24.9.937 cuma günü saat on beşte Ankarada Ana

fartalar caddesinde Koç hanında bulunan Belediyeler bankası u
mum müdürlüğünde yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin 365 liralık kati teminatlarile arttırma eksiltme 
kanununa göre lazım gelen vesikaları ve teklif mektuplarını adı ge
çen gün saat 12 ye kadar bankaya vermeleri lazımdır. 

7 - İstekliler mukavelename yerine kaim olacak şartnameyi her 
zaman bankadan parasız olarak alabilirler. 3-4852 

Ankara Valiliii.ndP.n 
1 - Kaza okullarına lüzumu olan 57 ton sömi kok kömürünün 

muhammen bedeli (1573) lira (90) kuruştur. İşbu kömürün satın 
alınması icin açık eksiltme suretiyle yapılan pazarlıkta talip zuhur 
etmediğinden 13.9.937 pazartesi günü saat 15,5 da vilayet konağında 
daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere yeniden münakasaya ko· 
nulmuştur. 

2 - İstekliler pazarlığa girebilmek için muhammen bedeli yüz
de 7,5 teminatı muvakkatevi muhasebei hususiye müdürlüğü vezne
sine yatıracaktır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi görmek için Kültür direktörlüğüne 
müracaatları. (3282) 3-4882 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN : 
1 - Tahmin edilen bedeli 55900 lira olan 65000 kilo sadeyağı 24 

eylül 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de kapalı zarf usu
liyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 4045 lira olup şartnamesi 280 kuruş mu· 
kabilinde komisyondan hergün almabilir. . 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatr dahilinde tanzım 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat eveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığında 
makbuz mukabilinde vermeleri. (5957) 3-4883 

Trabzon Belediye Encümenin·den: 
1 - Belediye parkının cenubu garbisi köşesinden Dibağhane 

köprüsüne kadar olan uzun sokağın 11801 lira 78 kuruş bedeli ~e
şifle parkeye tahvili yirmi beş gün müddetle ve kapalı zarf usulıy
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 21. eylül. 937 salı günü saat 14 d e belediye encü
meni huzurunda icra olunacaktır. 

3 - Keşif ve şartname örnekleri belediye fen memurluğundadır. 
4 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için taliplerin ticaret odasına 

kayıtlı olduklarına ve parke inşaatında ehliyetleri bulunduğuna 
dair vesikalarını ibraz etmeleri şarttır. 

5 - Muvakkat teminat bedeli 885 lira 14 kuruştur. 
6 - Teklif zarfları 21 eylül 937 salı günü saat 13 çe kadar ka

bul edileceğinden isteklilerin bu şerait dairesinde belediye enciime-
nine müracaatları (3262) 3-4866 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden : 
18904 lira 68 kuruş keşif bedelli Biga - Çan yolu üzerinde bl!J.84 

metrelik katrancı varyantı inşaatı ile 11 adet ahşap tahliyeli men· 
fezin betonarmeye tahvili inşaatı hülasai keşfiyede yazılı vahi
di kıyasi fiatları üzerinden 24.9.937 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 9.9.937 tarihinden itibaren 
on beş gün müddetle ve kapalı zarf usuli ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1417 lira 85 ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa vekaletinden verilmiş 
müteahhitlik vesikası göstermeleri ve bu vesika içinde asgari 15 bin 
liralık şose ve imalatı smaiye işlerine girebilir kaydı bulunması la
zımdır. Teklif mektupları 24 eylül 937 cuma günü saat 14 de kadar 
Çanakkale vilayet makamında toplanan encümene makbuz mukabi
linde vermeleri ve bu saatten sonra verilecek ve gelecek teklif zarf. 
ları kabul edilmiyeceği ve bu işe aid evrakı kşfiye ve şartnameyi 
görmek istiyenlerin Çanakkale Nafıa müdürlüğüne müracaatları i-
lan olunur. (5953) 3-4885 

FOTO FiKRt Göl(SAY 
Yenişehir Atatürk uranında, Fotografa müteallik her iş yapar. 

Katib Aranıyor 
Eyi daktilo bilir, serbest ve· 

ya ali mekteb talebesinden yaşı 
yirmi beşten yukarı ktaibliğe ta
lip olanların Yenişehirde B. Ali 
Nazmi apartmanına müracaatları. 

3-4850 

1 
• 

Fransızca Ders 
Fransız, tecrübeli muallim 

en pratik usul ile ve en kısa za~ 
manda fra~~ızca lisanı öğretir. 
Fransız~ o~renmek, yahut iter· 
letmek ıstıyenlerin şu adrese 
gelmeleri. 

Be~on • Pamukçu apart. 
3. cu kat İtfaiye alanında • 

Ankara 
3-4860 

9 - 9 - 1937 

Konya İli Kültür Direktörlüğünden· 

Ek~siltme ilanı 
1 - 1'ksiltmeye konulan iş: Kon yada bu yük Karatay medre· 

sesi tamiridir. 
2 - Keşif bedeli {8503) lira 90 kuruştur. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
4 - Eksiltme müddeti 4.9.937 tarihinden itibaren 23.9.937 ta

rihne kadar 20 gündür. 
5 - Muvakat teminat (638) liradır. 
6 - İhale 24.9.937 tarihine rastlayan cuma günü; saat on beşte 

Konya hükilmet dairesinde kültür direktörlüğü makamında yapı
lacaktır. 

7 - lsteklilerin teklif mektublarını ve 2490 numaralı kanun 
mucibince ticaret odası vesikasını ve nafıa vekaletind-en 937 yılı 
için alınmış ehliyeti fenniye vesikasını ve bu gibi işleri yaptığına 
dair muteber belgesiyle birlikte 638 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubunu altıncı maddede yazdı günde ihale saatından 
en az bir saat evel kültür direktörlüğüne makbuz mukabilinde ve ·• 
rilmiş olmaları şarttır. Posta ile gönderilecek mektublar nihayet i
hale satına kadar kültür direktörlüğüne gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapanmış bulunması lazımdır. Postada 
vaki olacak teahhür kabul olunmaz. 

8 - Keşif evrakı ve fenni eksiltme şartnameleri ve mukavele· 
name her gün Konya eski eserler müzesi direktörlüğünde görüle
bilir. Hariçte bulunanlara sarih adresleriyle posta ücretini gön-
derdiklerinde kendilerine yollanır. (3269) 3-4862 

Emniyet umum müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesinde yazılı evsaf ve şerait dairesinde zabıta me

murları için maa kasket 1493 takım elbisenin dikim i§i kapalı zarf 
usuliyle 20.9.937 pazartesi günü saat on beşte eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Beher takım elbise ve kasket için 750 kuruş fiat tahmin e
dilmiştir. 

3 - Bu işe aid şartnameyi görmek ve almak istiyenlerin em• 
niyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 839 lira 81 kuruşluk temi· 
nat makbuz veya mektubunu muhtevi telif mektublarını ve 2490 sa
yılı kanunun 2 - 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleriyl ebirlikte 
eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmeleri. 

(3146) 3-4727 

Ankara Valiliğinden 
Ova çayı köprüsünda yapılacak 3680 lira 24 kuruş keşif bedelli 

mahmuz inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 275 lira 
muvakkat teminat akçesi, 937 yılına aid ticaret odası ve Nafıa 
müdürlüğünden alınmış fenni ehliyet vesikalariyle birlikte ihale 
günü olan 25 eylül 937 cumartesi günü saat 11 de Nafıa müdürlü• 
ğünde toplanacak komisyona gelmeleri. 

Keşif ve şartnameyi görmek istiyenlerin her gün nafıa müdür-
lüğüne müracaatları. (3274) 3-4876 

İktisad Vekaletinden : 

Fındıli ihracatçılarına 
9 ağustos 937 tarihli ve 2/ 7217 numaralı kararname ile tasdik 

edilip (24) ağustos 1937 tarihli resmi gazetede neşredilmiş bulunan 
"Fındık ihracatının mürakabesine dair nizamname"nin (3) üncü 
madesi hükümlerine tevfikan Görele ve Ünyenin muvakkaten fın
dık ihraç merkezi haline konduğu ve buralarda ilanın neşrinden 
itibaren bir ay sonra işe başlanacağı ilan olunur. (3273) 3-4872 

Orman lioruma genel 
komutanlığın,dan: 

Orman koruma teşkilat kadroları muvazzaf subay ve askeri 
memurlardan olacağı emri iktizasından bulunmakla beyhu~ yere 
hariçten krmsenin müracaat etmemesi. (3266) 3-4864 

Anliara P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Ankara telgraf muhabere salonunun yağlı boya ile boya• 

tdması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu. 
2 - Keşif bedeli 678.35 muvakkat teminatı 50.88 liradır. 
3 - İhale 20 eylül 937 pazartesi günü sat 15 te P. T. T. müdür· 

lüğü komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talihlerin mezkur günde teminat paralarını Md. lük vez• 

nesine yatırarak komisyona müracaatları. (3280) J.:-4878 

Ank.ara Valili~nden 
1 - 6.9.937 pazartesi giinü eksiltmesi yapılacakken talih çık· 

madığmdan ihale edilemiyen 2 bin teneke benzinin alınması 7.9.937 
tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 6650 liradır. 
3 - İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 498 lira 75 kuruşluk 

muvakkat teminatları ile birlikte her pazartesi ve perşembe günleri 
saat 15.30 da vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri. 

4 - İstekliler buna aid şartnameyi nafıa mildürlüğünde göz· 
den geçirebilirler. (3275) 3-4875 

KADIN 
BERBER l 
HASAN KUPR. 

KÜTAHYA 6 SAYILI J. OKULUNDAN· 

1 ANKARA PALASTA 

.. -.- KİMYA'GER 

1 Vahyi Özarar 

1 
İstanbuldan avdetle labo-

ratuvarında mesaisine başla-
mıştrr. 3-4828 

Mürebbiye aranıyor 
Almanca bilen, 11 ve 9 yaşın

da iki çocuğa ders verecektir. 
Yenişehir Düzenli sokak No. 

15 telefon: 3063, müracaat. 

1 İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Basmuharrir Muavini Na 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı inare 1 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz-Faik FENİK. 
Ulus Basımevı: ANKARA 

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 l inci nevi ekmek 
8 750 50 000 40 000 17 5( 656 25 20-9-937 10,30 sığır eti 
7 200 6 000 4 000 120 540 20-9 -937 11 sade yağı sızdırılmış 
1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı üç kalem erzak kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. tha· 

le günü ve s~ati erzakların hizalarında gösterilmiştir. . . . 
2 - T~lıplerin kapalı zarf mektuplarını kanunda yazılı .şartlar dahılınde muayyen saatten bır saat 

evvel komısyon Baş; makbuz mukabilinde teslim edeceklerdır. . • 
3 - Şartnameleri görmek istiyenlerin komisyon işyarhğına müracaatları ilan olıınur. (5685) 3-465u 

YEN 1 S i N E I\1 A L A I~ il A 1 K 
BUGUN GÜNDÜZ 

İki film birden 
1 - Kadınlardan Bıktım 
2 - Son Haydudlar. 

Halk matinesi 12.15 de 
ATEŞ SAÇAN SİLAHLAR 

Yeni sinema bu akşamdan itibaren 
tamirat dolayısiyle bir kaç gün için 

kapanacaktır. 

Bir haftadanberi tamirat dolayrsiyle 
kapall bulunan sinemamız bu akşamdan 

itibaren sayın halka açılıyor 
BU GECE 

GÜNÜN ADAMI 
Yeni sezonun üvertürüne layik zengin 

ve fevkalade bir film 
Maurice Chevalier - E. Popesco 
Bol müzik - Ne<;" - Kah/,alıa. 

Ş E HİR BA HC E S NDE 
BU GECE SAAT TAM 2 1.30 DA 
ÖPÜŞMEDEN YAT ILMAZ 


