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Japon ordusu şimali çinde 
14 fırkayı seferber ediyor 
Çin hükümeti sulh şartlarmdan hiç bir 

f edakariık yapmak niyetinde değil 

Şimali Çinde harekatın yapıldığı sahayı 
gösterir harita 

Baıbetke 

Bir Parti işi 
Falih Rıfkı ATAY 

Tan gazetesinin muharriri ls
tanbuldaki inkılab müzesini ne 
eski yerinde bulmuı; ne de müze
nin yeni adresini kimseden öğre· 
nebilmit. Nihayet bir medresenin 
bu işe tahsis olunduğunu kendisi~ 
ne haber vermişler. Yazdıkların
dan anlıyoruz ki bu da bir müze 
değil bir takım vesikaların ve e§• 

yanın saklanmakta olduğu bir de
podur. 

Ne vilayet ne de belediyeyi ten-
kid edelim: ilk defa olarak Tür· 
kiyede inkılab müzesini vücuda 
getirmek ne birinden, ne de öte
kinden beklenebilir. Eğer ilerde 
müze yapıldığı vakit istifade edi
lecek vesikalar ve eşya saklanı
yorsa ve yenileri toplanabiliyorsa 
kafidir. 

Milyonluk halk ve gençlik 
Yığınlarının ziyaret edecekleri bir 
~eğil birkaç inkılab müzesine ih: 
llyacımız var. Her tarafta yenı 
rejimler bu türlü müzeleri baş· 
lıca telkin ve terbiye vasıtası o
larak kullanmaktadırlar. Savyet 
Rusya'da inkılab müzeciliği ade
ta bir ihtısas olmuştur. ltalyanlar 
ve alınanlar dahi faşizmi ve nas
Y<>"nal sosyalizmi daimi teşhir ıner
kezlerinde pek iyi canlandırmak
tadırlar. 

llk inkılab müzesini kurmak 
doğrudan doğruya Cumhuriy_e~ 
Halk Partisine düşer. Parti bu ışı 
başarabilecek arkada!llara her ta
rafta hu çeşid en iyi :nüesseseleri 
tetkik etmek fırsatını vermeli, in
kılab müzesinde teşhir edilecek 
vesikalar ve eşyalarla yaptırıla-
cak · l ı · kr ~esım erin mukayese erı ':e 

okıleri nasıl ve neler olması la
zırngeldig-ini tesbit etmeli, tam ve 
rn .. k d u emmel ana müzeyi Ankara-
~ Yaptıktan sonr.,. İstanbul ve lz

~ır gibi büyük ve hinterlandı ka-
abalrk şehirlerde benzerlerini VÜ· 
cu~a getirmelidir. Çoğaltılabile
~e ve baskı veya fotoğraflarla. 
de~ar edilebilecek olanlarla bel~ 
k ~ .. a sonra her Halkevinde bir in-

1 ah müzesi de bulundurulabilir. 
. Hiç arab harfi bilmiyen, mazİ· 

Yı hatırlamıyan her yaşta türk ço· 
l.{1kl~rı liselerden çıkmaktadırlar. 
f epırnizin taze hatıralarını muha-
aıa ettiğimiz birçok şeyler bu 
g~?çlik için hakikaten tarihi ve 
nıuzelik olmuştur. Eğer inkılabın 
ese~ini ve kudretini mukayese et· 
1lt~ge hizmet eden müesseseleri· 
lllız olmazsa bt-..1lar biz yaşta o· 

( '\nn11 c ıncı <;;ıyfad;ı) 

Şanghayda bir Japon subayının 
öldürülmesi Tokyoda büyük 

bir asabiyet ve heyecan uyandırdı 
.. Lon~ra! 10 ~Hususi) - Şangbay'dan bil?irildiğine göre, sulh gö .. 

ru§ı11elerı bır. netıce ~ere~e~e. ~nze~emektedır. Vaziyetin sürünceme
de kal~~ı Çın mab~llennı ıını.~l~ndirm~edir. Şa.nghay mahfilleri, 
artı~ ~anın be~l~m~ge tahamnı~lu o~adıgını söylemekte ve japon 
teklıfmde ne gıbı bır esas oldugunu ogrenınek istemektedirler. Şang
hay gazeteleri, Japonya vakit kazanmakla §İmali Çin' deki vaziyetini 
aağla~laştıracağını sanıyorsa. ald.anmakta" olduğunu yazıyorlar. 

. Çın, sulh ıartlanndan hıç hır fedakarlık yapmak niyetinde değil
dır ve sulhun ancak, Japonyanın 8 temmuzdan ıonra Hopei ve Şahar 
eyaletlerinde işgal ettiği yerleri iadesi takdirinde mümkün olacağı, bun

~arm. as!?~ri sulh için şartlar oldu
gu bıldmlmektedir. 

1 İzmirliler 
Atatürkü 
davet ediyor 
İzmir belediye reisi 

İstanbula geldi 
İstanbul, 10 (Telefonla) - İzmir 

belediye reisi B. Behçet Uz Atatürk'e 
tazimlerini sunmak ve kendilerjni fua
ra davet etmek üzere bugün şehrimize 
geldi. Behçet Uz gazetecilere verdiği 

( Sonu 5. inci sayfada ) 

AnlCl§mazlık çabuk biteceğe 
benzemiyor 

Çin mahfilleri anlaşmazlığın halli 
bakımından bedbindir ve bunun sulhçu 
şartlarla ve çabuk hallolunacağına ih
timal vermemektedir. Çünkü japon 
kuvvetleri Şahan, Sueiyuanı ve müm
kün olursa bütün şimali Çini işgal et
mek istiyeceklerdir. Şanghaydaki en. 
ternasyonal imtiyazlı bölgeden kütle 
halinde muhaceret yeniden başlamıştır. 

Japonlara göre askeri oaziyet 
Bir japon askeri tebliğinde aakeri 

vaziyet şöyle anlatılmaktadır: 
"Hopei'de japon ordularının ilk hat.. 

lan Lukuşiao'dan itibaren Tiençin'in 25 
kilometre cenubu garbisinde kain bir 

( Sonu 5 incı sayfada ) 

B. Ali Çetinkaya Sirkeci garında laveç elçiıi ve Bayanı ile konuşuyor 

B. Ali Çetinkaya istanbulda 

Bakanımız seyahatinden 
çok memnun dönmüştür 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Nafia 
Bakanı Ali Çetinkaya, bu sabahki eks· 
presle Almanya ve İsveçte yaptığı tet. 
kik seyahatından şehrimize dönmüştür. 
Bn. Çetinkaya ve kızı da beraber gel. 
mişlerdir. 

Bakan, istasyonda vali vekili, vali 
muavini, Alman ve İsveç elçileri ve 
konsolosları ile refikaları ve bir çok 
zatlar tarafından karştlanmıstn. 

Bakan trenden indikten sonra kar
şılamağa gelenlerin ayn ayrı ellerini 
sıktı. Alman elçisiyle bayanına hita· 

ben : 
"- Memleketinizden çok iyi intL 

balarla dönmekteyim. Almanya seyaha. 
tından pek memnunum., dedi. 

B. Çetinkaya bundan sonra İsveç 
(Sonu S. ınci sayfada) 

B. Celal Bayar 
Muğlada 

Muğla, 10 (A.A.) - Ekonomi Ba

kanı Celal Bayar Fethiyede krom ma. 

denlerini teftiş ettikten sonra maiyetin. 

deki zevatla birlikte bugün Muğlaya 
geldiler. Şehir dışrnda askeri bando, 

kıta jandarma müfrezeleri, teşekküller 
ve halk tarafından hararetli tezahürat

la karşılandılar. Bakan doğru beledi

yeye inmiştir. Bu gece Muğlanrn mic;a_ 

firi olacaklar, yarın Milası da gördük_ 

ten sonra Bodruma gideceklerdir. 

~ 

~ 

Dolmabahçede açılacak 
tarih sergisi hazırlıkları 

Manevralara Gelen 

Iran askeri 
heyeti 

Erzurum da 
Erzurum, 10 (A.A.) - Trakya bü

yük manevralarına davetli İran askeri 
heyeti bu akşam şehrimize gelmiştir. 

Misafirlerimize, Kars kapısında 

bir askeri kıta ile kolordu mızıkası I 
jandarma ve polis müfrezeleri tarafın
dan selam resmi ifa edilmiş ve orada 
general Zihni ile vali vekili ve memur

lar ve halk tarafından karşılanmıştır. 
Heyet şerefine bu akşam ordu evin-

de bir ziyafet verilmiştir. 
İran askeri heyeti yarın sabah Trab-

zona hareket edecektir. 

Sıhat bakanı 
An karada 

Bir müddetten beri Eğe mıntaka

sında bir tetkik seyahatı yapmakta 

bulunan Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Bakanı Dr. Refik SCJ.1•dam dünkü tren

le şehrimize dönmüş ve istasyonda kar

şılanmışlardır. 

Belgrad Radyosunda 
İzmir Fuarı hakkında 

konferans 
Ankara, 10 (A.A.) - Bize verilen 

malfımata göre kısa dalgalı Belgrad 

radyo istasyonunda 15 ağustosta Tür

kiye saati ile 20.30 da sırpça 16 ağus· 
tosta ve aym saatte türkçe olarak İz-

mir enternasyonal fuarı hakkında kon

ferans verilecektir. ( A.A.) 

Eyliil ayı içinde toplanacak ala. 
ikinci Türk Tarih Kongresinden 
sonra Dolmabahçe Sarayının em 
muayede salonunda açılacak olan 
Tarih Sergisi hazırlıklarına faaliyet
le devam edilmektedir. Bakanlıklar • 
kendi if sahalarına aid olan eserleri 
hartalar, tablolar, gralikler, lotog
raflar ve vesikalar halinde Türk Ta
rih Kurumuna gönder.nİflerdir. Mü
tehassıslar, bu dökümanları müko
yeseye imkan olacak vaziyette tas
nif etmektedirler. Sergide biribirle
riyle alakalı olan bütün hadi.eler 
yan yana gösterilecektir. 

Bu sütunlardaki resimlerde tarila 
sergisi için yapılan haz.ırlıklarJaıe 

iki intibaı görüyorsunuz., Yukarıdaki 
resim sergi için hazırlanan gralillfe.. 
ri, yandaki resim sergideki bir heylıeJ 
üz.erinde çalıfmaları göshırmekte

dir, 

Almanyada Jena şehrinde büyük bir 
müessesede lstanbul üniversitesi 
rasadhanesi için yapılan büyüle 

bir teleskop 

Kuyruklu 
ylldız 

Profesör Fatin henüz -bu yıldıza ad takılmadı-
ğını tehlike olmadığını 

söylüyor 
Eski bir söz vardır: "Kıymet ned

rcttedir'' derler. Bu "nedret,. ihtiyar dün.. 
yamızı batıracak bir kuyruklu yıldız bi· 
le olsa "nadir., olduğundan gene aranı• 
yor: dün gece Ulus'u hazırlayan arka • 
daşla.rımız, ankaralıların uyuduğu saat
te, dımağları çin - japon ve İspanya 
harblerinin haberleriyle dolu olan kuy. 

ruklu yıldızı gokte de aıamışlar ve

bulmuşlar: 

( Sorıu 5. i rıci say farla) 



Günün içınden: - --
Sanat eserlerıne 

--------------------------------------------
A tlli ge bakanı 

lstanbal' da 
1......, 10 (Telala Ilı) - Bir 

mlddetta beri L:mlr ............ 
tıetldk ..,-.tmc1a a.ı=n Aap ... 
... B. pail Saraçolla ..... ~ 
la ı. .... ı. M Ut w n,...,.. Mli-
r. ..... 'fil bir p kkn•ler ----

-~-
r.r&azi'de uçuşlar 

1laın Km1DUD1111 mot&ftl tana
- melrtw1ıl t1Dft1e 1lac1ar Btllk tlrk
kutu ..,........,. J8pllÜta olhp u-
Pf taJimJedDe ........ ...,-.. 
da denma 1ıq1 .. 19tır. Yeal ~ 
modern teddsat ft t11lııtrı _.. oJa. 
ak aurette banr1-ktlıdn'. (A.A.) 

~-~iilXMf~ Jagvancılık 
Bdinıe, (81111111) - Bir tlraf. 

tan 60.000 ima urfiyle L8Jemrps,. 

1mnnda "!'Irk telc1l PNlllD tohml ........... ,.. ............. ,.. 
.......... ...... ur.. ......... .,.. ...... , .. .... 
... ; : ı:Jı o .. .... ., ıl;ıl: 'ıtk. 

• " ..... ~ ... , ... 1 bk 

Akşehir civarında 

Seller ıçinde 
bo lar 

.....-. (Bmım1> - s-• ... 
J>ol8"1efar ı'IJwi w 11w 11mib Ye-
lllce ka)lllll c ............. t 
..... .... 6rbm 'fil ......... ,... 

-~----· Jbl. Bir Wm De .... fOCllla 11eiul-
-. un 14•' \wlllrpwler~ 
1aa ' , ..... ı.le ıı' \lir. u-.ı,.t 
.......,.. su aile ..,. --- .... 
............... -- Bratalr
........... L 

.. _ .... ,.. ...... si
.. • fcW le .. ilk ;retlır• Kmlay 
........ fıeJDetaelelen .......... 
.....,_. War .arnlr nırl""""1ar• 

411 1-1•-liftar. 

Ha711'h .. tııı' ... 
lnmbaı ilk .-kteblednde mm:u4 

Jalinayeye mahtas 111t1D fOC1lk1ara ye
mek, elbile w Jdtlıb tedarik etmek 1-
_.. •onı..--..~ 
... .... ltmDe gok faydalı 1llr ce
miyet llllnllmUftar. 

Rqadiye kazasında 

mıfbr. 

Yancm çıkan ımhalle dıflllda ka
lan k6y1Uler • it ... .... eliler 
evlere ve MU... lan ~ata blr 
altm ldlmni gibi uzama tadüara 
lirayet etmem•ine çalıflDlll&rdır. Di· 
ter maftaa ü lar 1Rçlledac1ea Wdıll 
bindiji Mr atla mhiye merkedae cit-
miP"· Bira -- Beie1ııedl ...,_ 
•Odilrii B. Sabri Güven ve jandarma 
brqol ......... Mmecl -...1ıı1Je 
aeJmitlerclir. 

PyllAUa attılı .UWula yapıl 
ciftrclüi Kotaa ft (le1rrwlıJ.ar da ı... 
ber almıtlar wıe banlar da lroaıplanam 
yantımma ..,..,,ardır. 

...... nahi79 mldilril De jandarma 
karakOl lnımıadbıı. jandmlu. bek· 
çiler eldlllu baJcle bGtBn balkia .ıtı ,e
cll .. t siren caJntleri bop Pt -
memit ve 7UPI lladtlrllJmOttOr. 

u,m atqlıa 1ecbe IU'fttlal tet • 
kil eden ekinleriae airayc etııı-•m

dea çok --•dur. 
Yangın llir di..,..•Uk yildlndea 

Mustafa ofhl Omeria etindea çık.. 

911fbr· Talaldbt ..- etmektelfr. 
Ntlfa Ye ...,.... .,tm ,.,1rtm. Mad. 

at sarar 8000 ltra o1ank tahmin eclll· 
mektedir. 

Bu afettm m111111 blan TuncJılar 
w ciwr kiyliller .,..,.,.. .pay ' ra 

ller suretle yardımda ~ 
1-. ~ bhın•ıra ,_ W•• •kta, 

flıte w ı.e1en t.i'lli ...._ktedir . 

Boluda bir konferans 
Bolu, 10 (A.A.) - .......... mi

lllfereten bahman ~ B. Kor
ama Eo1b tarafmda ba pce lllllıınl 

4szk11 ....., AMs • •• En'rd1le 
ata•' 1 ...... ' .,.. .... da 
lıl,leda......., ,......,.. g.....,. 
..,, Çifteler ft ..... ... o -........ .,.. ..........,. V~N . ,........ ... 
..... ,... ... ~(li-.......... 

1 
x lı'r ..... 111•--· .. - Beledi • ,. llllllattllf,...... imik•• tın-., 

_...._,.._ ... •ı ıcıNprojeler 
' , ...... -· 1 .... 

.... .,. 1 , ....... .... 

..... ·-·= .... X Dl ' a.... ' Hı - il• 
tslıW..._.w......_lll&D ... .... ..... .,.. .... ..... 

x ..... 1 1 ' 1i111ı• -
... • El hr tt' plpa .... .. • 2 

.. 

w ...... .,., ... ft lms1ma ... 
... ' b?IM m eıJ' rll lglıl lllr 

)( ,.,. ..... ,...._ .. 
...... v ............ IS.,. 
_. ptW ,..,_~ı•s .. ııst 1111. 

x ..... ._._. .... _ Jcra 
.................... tatlıl: 

.... "' .......... ""'111 .. 
,. aJMalrh icra dalntllllae ... ·-
aoın- .... ..,. pterek ~ .. 
d IUllllU'Mlm .a,te,lp ,... ,.. ...... ,. ....... 

İstanbal'm iman 
lıHt 1111 ,_..,_, fltJıda ,.._ 

n .,....,. ..,ı,.ı ~· .. .... ta,.,... --,...,.. 
,.,.,,, ......... ,,. _ .... o "6. 
,,. ...... o1lııııd .... taM - ol&. 
Mir 1 B.ıe ,...,,,,, ıf111 _,. p 
..,,,,.,,, fallld .... ,,. ..,_,. 

- fallı ""'-' ... llrlıll ....... 
balla a. 1111 rm '* ,m- ... 
~ ft ...,_ 'fıtt ,.,,. ~,. 
prim • a ·:,::> • ,. flllllr. • ,....,r,,. ft teıwlr n. 
.... ..,,., _,,_ etllle6l1h ..,, 

Ddl • dlnlbel ,.,,, ta-• 
ıs- ı .,... ce-· ı ı)wı n/lml, 
.. ,..,. ,. ...,_, ,..ı.nı. .. 
fi* ..,,,, • wm.-1 .. ..,..,., 
lun Wltla .... ...,,,..._ 
....... ,,. .. ,,,. r,.- ..... 
...... - ,,, blJ:ı ? ........ .... ,.,.~ .. ..,, ... .,,,,,,.,,,,. 
....,. ,,_ bu•• sllNmd 
,,.,,. ıellt. 

I• ıl al, eofıdt mnill lolqı. .,,...,.,. ...... ..... 
pbtl, ı.-, ,,.,,... ... """ ft 
6f 2'mlııırıııı _..., olac 'rn. ı .. ,...., ,..~ ... .,.,,,. ,.. ,...,, ..,,,,. ,_ , .. ..._ .. 
....... ..,,. - ........ 1:"" ...u-. 8IÜWıl olaMlhdl , _ .... 

C..1'ılı ... •.ılcl 
D , ..... ,._. ... ,., •• 

._.wıu·ı • ..,......, ...... 

......... , •• P.WA ...... .......... ............... ... 

SQ.I .ı ı 'r • 'ıe !'8r 
FllWeUlpla Wr ..... ,.., .. .. 

• .............. < .... , .. .... 
tıM•) ,_.. Jll!lll .._,_ .... _.. ..... , ....... 
•r•ı.................... .. ---- .. ···- .. , ........ ır il .......... mel... .. 
.. , ., .... - ...... .., '•la 
....... ...... w ..... • ... ... .. ............. , ... ......... •. Zira..,...... llqat .......... 
... ............ ı.e.1r ...... .._..,...._,.gri kt• .................. ___ ... 
.w ... t Jfılk• ••• ıJlı r .. ..,._ 
wıal• s11i. r H=i w W:' illi ... ......... 
«_ ... , •• ,. 

Bir lı' .w ........ Mı•ı-. ........... ....... ..... . _.,... ...... _ ...... . 
• .... El il ..... .... ,. <• -

Çekirdeksiz kuru 

İhraç edilen üzüm 
nasıl kontrol edilece 

FJroeomi Lhn'ıimm pıkirclelrıis kanı üiila .............. ..... 
... - ba ............ ilen - e.bit ......... ......... 
hir "çeldrdebiz kura blm niPmll•"•i" hamfamüta eldulu- _. 
Telce haber Y91Dİftİ)c. 

Biıbç •11 nel Dnlet ŞGnuncla sllGliliai Ye .... ._ ~ 
- wrihlitw ,...... yeni niwı PM pnjeai pıldnWmis lmni 
ıı---.::- !L--- • 1 • de iih" • _.:_a • ihti ___._ _.JI!..... 
uw- 111nM01 1f .m m - 111'9-•pa.. ft elawtıısaır. 

Bir Çinli 
Profesörün 
Adanada 
1etkıkleri 

Adana, 10 (A.A.) - Mllletler Ce • 
miyetl llbat if1er1 nudlmlf Çtnin dele • 
psi olan Doktor Profak C. Pen ya • 
nala etf w ................... lren
diaine ndhmıtndar olarak verilen kıymet
B Do1ttoııtaumndan ıte..ı olhlu bal.. 
de ...... welırimlse plmiflerdlr. Dok • 
- c. PeD Jııftlmetlmiııdn millftri ola· 
rak •ınetter Cem11etı ....... ç1a1n 
t:alebl tberine memleketimk4e ahi •e 
...,.ı kuıamlan et64 etımıkle\Br. Pıo. 
hik' c. ~ uclmle 111 bejmtta .,. • 
ltlftlllqtar; 

.. - Ttb1d,e baklanda ..,. .... 
ımtllD 1*a. B8tla ........ pse. 
te n menm•ılarda okuctuk1anmdan O.. 
retti Çinin, kendWnl kuıtarmUI icin 
kurtul~ davltmda bll6a ..... bv
vet bynaldarmı birlqtirmit bir lefln 
arkumda 1•1balt olm " IOlll'& - • 
deniyet ve aur JOluda .,. tefi tlıldb 
etmit bulunan flrkiveyl taklld etiDeai 
prttır. TUriıiyede g3rdUlderimi memle. 
ketime ...... •latacU .. tatW. 
lca çalıpcalma. Japonya De bqtln1dl 
hesabı ne 191d1de o!ttna olsun tuflye • 
de1lilinek tıeraldd ~ W.. içiD en
ıeJ kalımyacafına eminim. Tlrldyenin 

en b6ylk Wm ....-..ti yDncı iati-

llmıc!Jn ---JO)aadüi llllcadele. 
.. ,.. ulllalı:trın.,.. medeni .. ...,.ı 

........... c1a ... blan b8yllr 1ıılr lelere 

lthJt otm.cbr. B1dm de pflmls imal• 
elet ukeıt iflednl bentb bitlremeıalftlr • 
T8rldye Çbı için tek bir &nektlr.., 

.,. .._ .... u. &'ııılst& 11.a.ter 
8f -• ' •u .... IH •ııt ı• ............ 

....................... ! ... 
I ı•ıl.,ı' ı ,.. ..... ur ...... ....... ,, ............ , ... 
...... h " E •••ıı'I ......... 
................. 1ı1ır _ .... _ .. . .... ____ __. 

DiiiRiW .... A r i ı' W...., 
1 ı...a,A' ra'Mi.m s+ ._ 
Jlll ....... ıl 1 

- • ., ...... 

.. 1 Uıls 1 'ı 1-.AI' t 
bMnta aıMa ı lı 11rlerl ....-.. -. 
...... il' •• _.._ __ 

.. ................... rı••ı 1 

............. • pLl'ıı lılr 
,,,., .... 1 ..... 

.. •••• rl ........ ı 1 1 ..... 
eltili ........ ,' rıla .. ' 3 

ı' • 
... r11101 ııfalir .. ...,.. .. ap-. 
...,,.. il ı'rl r ••• 1 ......... 

.. •• lılir~ 
.................. _,ıWAL 

__,. . .., .......... ww..-. 
...._.._.._.elllilmilıirılr a ... ..... . ... 

Bir lsiael _. lllrat ..... ı f .... ............... ] ... ..... 
.. tılll8 ... laliru .,,,,,, J J • fi -. ............. _, ...... .... 
.. ' fM_...''s••8'eci· 
ı' \lir .. 

Ba ea dei•li ihraç madd_.. 
• ticareliyle airafan .. ,auıa,; 
...._ içia faFdalr olmak dü .. Dc•• 
aiyle ni•nmame projeaialn hl
ldimlerini hulia ecli,orm: 

-ı'İrldyedea .... edilecek ~ 
cleklls kuru a.e.aıer huırlaua nbmD' 
name b8ktlmleri daireaiGde batrola 
tabidir. Yalnıa 25 kiloya adar ........_ 
ne olarak &fnclerllecek "Ya yolca .._ 
raberinde gltllrllecıek bna 8dmleiw 
lemi .. vapurlar içle 250 klJoJa .... 
kwya olank Ums ed"eoek ldJll, 
Jer kontrola tabi tataJmıracaJmr. 

Çeldrc1ebia 1mn .......... .. 
kontrolu Lmiıode ,.,._... faW 
İktiMd Veklleti &Brecelf 11.rma lber 
rine 1DDÜbt lımttol merkeateıt _.., 
duıaa da ..ıw,etH balwmütadlt, 

lfi • meye aeı-z. pklıdeals ... 
n M 'ırtn .... ltlmiyle tdllltll. ._ 
..,. ........ ft mı..,. ....... 
.. ... cı. huU'ı...aq temls bir ... 
tababu flserlne 1erlleıü kurutnlmMt 
llnmdU'. 

Çeldrdebiz kıtru ldmlerl •• 
eden çuftllarm pyri lllfl .udetled 
100 kUoy9 pçmiyec:ektlr. ç..a.na 
bldlnlmlllada ..,. in ...... 
çenpl veya kanca 1mDlıulmaı ft .... 

ten fala çuftlm biriblri tkerine ... 
tlf eclflmeü yaak eclJlmiftlr. 

...... ,.rleri .. ~ .... o. 
sammlr .-da lktltad ft ...... -

"" ' .... caet v ......... ...... 
...... llaa"•=e:üllk•• .. .. 
.,m.u1ece1ıt1r • 

Çeldrdelmls ... ....,,. ı ı -
........ ti•ter • .a - Baıllilll dpllm .......................... 
··--- .... "' 111 lr 7 31 .... dpleria ..ıJarmı ....., .......... 
fôat bu adlan ttmdard tiplere ... 
,..dlıcü Mav11 '- •' lıdr. Her 
... ,._....tifıel• dmMr ... 
,. ..., ... ..,.ı.. ptlriUr. ..... 

tlıridplln ............. ..... 
.... .... la? hria .... 1 ,,, _ .,........-..H....r ..... ... ......................... ..,. .............. =+-• 
rü lnll1anaetkları isim. -- .. _. 
ntled kolmol ......... Whllnn+ 
.. ......, ............... ••'nr. 
• inr:I tipine ·- lıflm .... 

Ege Mmtabsw•ıda 
su illerinin tanzimi 
t.eı ı \n\ • (TIW-11) - ..,.. 

........... - "1erl -

... t 1 1 ... - ......... 1 

....,., ............ Jıl 

...... buırlancb. Çal ft ç ..... 
• 1-ajı ,.,.ıı ~ Urr. .. ra . .......... ............ 
lllJ t F Mmnlldi ........... _ .. .... .... ., .......... _ .. ..,_ .... . 



ULUS 
11 8 - 1937 

Amerikan 
Gözümüze ilişenler: .::-·~o· 1·"' ·ı· :. ·ş· .. :·;· . H', '.A·~,. .. a· ... E· ~ '·R·.-~·:y E'·' ;.: 'R; . ; . 

• ·•. ,1 . . . ,..,.. . . • •• .~ .• •.. .. .~···: ~ . . 
.'., .· . !~·,. ' ., • _· . . . .. .• ·.. .. .-. . . ··: . . ~ 

. . 

• 

Gazeteciliği mi? Jtalgada büyük 
Manevralar 

Almanya ile lngiltere 
arasında bir hidise 

• Amerika'da bir derği çıkar : 
~terary Digest. Bundan yaptığımız 
bır takım tercümeler dolayısiyle i&
~ni İngilizce bilmiyen okurlarımız 
da, §İmdiye kadar, zaman :zaman 
Cfuymutlardır. Bu derği, muayyen 
nı.ubarrirlerin makaleleri ile değil 
~ •• haıka dergi ve gazetelerde çık· 
mıı olan yazı ve haberlerin hülasa
lariyle çıkar. Zaten çifte manalı bir 
lı:elime olan Diğest ingilizcede "Hu
li.sa, fezleke., manasına da ge1ir. 

Literary Digest, ıimdi gene aynı 

neviden olmak üzere bir The Digest 
dergisi çıkarmağa baıladı. Son pos-
ta ile bu derginin üçüncü sayısını al
'dık. 

Tbe Digest'in bat sayfasında bat 
muharrir Albert Show, yeni çıkan 
bu dergi hakkında okurlarının fikir
lerini soruyor. Bu üç numaralı sayı
da hem bir okur, hem de bir gazete
ci sıfatiyle bizim de tenkid edeceği· 
miz bir noktaya rast geldik: 

Derginin dıJ haberler ve hadise
leri hulasa eden kısmında "Şarklılar 
kendilerini organize ediyorlar,, bat· 
hkh bir yazı var. Pek uzun olmıyan 
bu yazının tercümesi şudur : 

"Bir tara/tan her gün dostlu
ğunu artıran İngiliz bahriyesinin 
bir taraltan müttelik rus hava 
kuvvetlerinin, bir tara/tan da 
Yugoslavya ordusunun mü.zaha
retine nail olan Türkiye, bu gün
lerde relah ve laaliyet içinde-

dir. 
Şimdi Türkiye, sarı saçlı ve 

mavi gözlü Şeli Kemal Atatürk·' 
ün idare ettiği dört taraflı bir 
pakt ile iranlıları, Irak arabları
nı, cesur ve dağlı alganlıları ve 
türkleri bir araya getirerek ya
kcn farkı organize etmektedir. 
Bu pakt aaldırmazlık, dostluk ve 
karşılıklı danışma esaslarını ih
tiva ediyor. 

Şimdi Fransız mandası altın· 
da bulunan Suriye bu semavi 
statükoya iltihaka teşvik olun
maktadır. 

Mecmu nüfusları 40 milyonu 
bulan bu §ark devletleri arasın
da bundan önce bir takım hu
dud ihtilôlları mevcuddu. Bundan 
başka diğer üç devlet kuvvetli 
surette müslüman oldukları hal
de yeni Türkiye laik olduğu için 
arada bir itimadsızlık da bulu
nuyordu. Bununla beraber Ata
türhün modernize memleketine 
yakın 11arkta, - u.zak şarkta mo· 
dern Japonyaya karşı Mançukoo 
ve Siyam'ın duyduğu hisler gi
bi - daha küçük devletler tara
fından gıbta ile bakılmakta idi. 

Bu yeni dostluk bloku şimdi 
balkanlarda Bulgaristan sınırla· 
rrndcrn Anadoluya ve oradan İn
giliz Hindistanı ile ( Kipling'in 
dediği gibi) korkulan ve hürmel 
edilen alganlıların hududuna ka
dar u:ı:anmaktadır. 

Bu pakta muhalil olanlar, bu
nun "yeşil,, bir "islôm ittihadı,, 
hareketi olduğunu söylüyorlar; 
fakat bu iddiayı din ile dev
letin karıştırılmasına kuvvetle 
muarı:ı: olan Atatürk'ün şahsiye
ti katiyetle tekzib eder. 

Her ne kadar küçük Irak, a
rab ittihadı taraftarı ise de bu
temayül, türkleri, iranlrlarr ve u
zaktaki alganlıları değil, daha 
:ı:iyade karğaşalık içinde bulu
nan Filistini alakadar eder.,. 

4'5adabad paktı ,, hakkında a-
şağı yukarı hir isabet gösteren bu 
satırlar, bir amerikalınrn düşünce
ve mülahazalarmı gösterdiği cihetle 
entresandır. Yapacağımrz tenkid bu 
aatırlardıın z'ı d b .. '-

k 
ya e u yazıyı sUSJC· 

me ga t' l yrc ıy e arasına sıkıştırıl-
nuş bir res "dd. . ''M me aı ır. Bu reııımde 
t• 

0:.e
1
rn,. • ''layik,. ve ''dinle devle-

ın ır eşmesine şiddetle muarız 
oldu · u t • "' t• .

1 
g yu.tarıkı yazıda tebarüz et-

vırı en ~eni Türkiye, fesli, papuçlu, 
e nargale İç b' 
i 

. . en ır adam şeklinde taa.. 
V r edılmıştir. 

Daha ·· ·· ·· ~ uçuncu sayrsrnı yeni aldı-
gımız bu d · . . ergıye resım yapan hır res-
aarnın ve 0 res.~ama mevzu veren 
muharririn .4"''"• hil1>ili vP d:iha uya-

Manevralar bitine<' 
Musolini nutuk verecek 

Roma, 10 (A.A.) - B. Musolini, 

12 ağustostan 18 ağustosa kadar de
vam edecek olan manevralarda bulun
mak üzere Sicilyaya gidecektir. 20 a
ğustosta büyük bir geçid resmi yapı
lacak ve rapor okunacaktır. B. Muso
lini 13 şehirde durarak nutuklar ver-

. ların sonunda 
dıkten sonra, manevra 
büyük bir nutuk verecektir. 

Mesiııa, 10 (A.A.) - B. Musoli~i 
saat 9 da buraya gelmiş, kalabalık bır 
halk, maüye ve kültür bakanları ve bir 
çok generaller tarafından karşrlanmış
tır. Bunlar başbakana Sicilya seyaha· 

tinde refakat edeceklerdir. 
B. Musolini belediye ıneydanında 

söylediği nutukta Sicilya seyahatini 
sulhçu gayelerle yaptığını, nutkunun 
da sulhçu olduğunu ve manevraların 
sonunda da siyasi bir nutuk vereceği
ni bildirmiştir. 

Küçük antant 
daımi konseyi 
Bükreş, 10 (A.A.) - Küçük antant 

daimi konseyinin senelik içtimaı tari
hi 29 ağustos olarak kati surette tes
bit edilmiştir. Konsey bu tarihte Sinai
da toplanacak ve bu toplantı iki gün 
sürecektir. Bu esnada Kıral Karol da 
Sinaiada bulunacak ve Yugoslavya, Çe. 
koslovakya dış bakanlarını kabul ede

cektir. 

Çkalof ve arkadaşlarına 
nişan ve ikramiye 

Moskova, 10 (A.A.) - Tas Ajansr 
bildiriyor: Sovyetler Birliği merkezi 
icra komitesi, ilk defa olarak yapılan 
Moskova • Şimal kutbu - Amerika ha
va seyahatini kahramanca başardıkla
rından dolayı Çkalof, Baidukof ve Be
liakofa Kızılbayrak nişanı ve ayrıca 
her birine 30 bin ruble mükafat veril
mesine karar vermiştir. 

Alman hükümeti Taymis 
muhabirini çıkarıyor 
Londra, 10 (Hususi) - lngiliz hükümetinin üç alman gazetecisi

ni hudud dışına çıkannağa karar vermesi üzerine alman hükümeti de 
Taymis gazetesinin Berlindeki başmuhahiri B. Norman Esbut'un 15 
gün zarfında geri çağrılmasını istemiştir. 

Alman hükümetinin bu teşeb
büsü, İngiliz gazeteleri arasında 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. 
Başta T aymis olmak üzere bütün 
gazeteler bu iş hakkında neşriyat
ta bulunmaktadırlar. T aymis al
man hükümetinin bir misilleme 
tedbiri almağa uğraştığını söyle
dikten sonra diyor ki: 

Dünya Ekonomisi 
--- -- --

Zeeland Van 
lki rapor 
Hazırlıyor 

Brüksel, 10 (A.A.) _ B. Van Zee
land, iki mühim rapor hazırlamakta
dır. Bu raporlardan birincisi, kendisi
nin A vrupada ve Amerikada yapmrş ol
duğu ekonomik anket hakkındadır. 

Gerek çalışma arkadaşı ve kardeşi 
ve gerek bizzat kendisi tarafından 
toplanılan malCtmat ile Belçika başba
kanı ekonomik silahsızlanmayı kolay
laştırmak maksadiyle alınacak tedbir

leri tetkik etmektedir. 

Raporda üç kısım vardır. Bu kısım
larda bizzat anketin mevzuundan, mü
teakiben reylerine müracaat edilmiş o -
lan hükümetler tarafından verilmiş o-
lan cevablardan ve nihayet B. Van 
Zeeland tarafından ileri sürülmüş o
lan mütalea ve tekliflerden bahsedil· 
mektedir. Rapor ihtimal eylaI ayı so-

nunda al§kadar hükümetlere ve bil

hassa Londra, Paris ve Vaşington hü
k:ümetlerine tebliğ edilecektir. 

İkinci rapor da başbakan, hüküme
tin icraatından bahsedecek ve hükü
met programının tamamiyle tahakkuk 
etmesi için yapılması lazım gelen şey

leri gösterecektir. 

"Eğer muhabirimiz hudud dışına 

çıkarılacak olursa artık onun yerine 
alman hükümetinin arzusuna daha uy
gun bir başka muhabirin ikame edilme· 
si bahis mevzuu olamaz.,, 

Gazete bu tedbirin, alman - ingiliz 
münasebetlerini iyileştirmeğe çalışan

lar için hakiki bir darbe olacağını ve 
alman gazetecilerinin mesleklerine aid 
işlerden dolayı değil bilakis meslekleri 
dışındaki faaliyetlerinden dolayı hu
dud dışına çıkarıldıklarını ilave etmek
tedir. 

Mançester Guardiyen'in fikri 
Mançester Guardian, Taymis muha. 

birinin Almanyadan çıkarılmasının bir 
misillemeden ziyade, Almanya hakkın
da duyduklarını hakiki olarak yazan 
bir adamdan kurtulmak için bulunmuş 
bir behane olduğunu söylemektedir. 
Gazete bundan sonra nazilerin İngiliz
ler hakkındaki hareketlerinden de bah
sederek şunları ilave etmektedir: 

" Almanyarun ve nazi rejiminin düş
manı sayılan kimseler hakkındaki ma
lihnat Berlinde günü gününe bir defte
re kaydedilmektedir.,, 

''Bir diplomasi hadisesi,, 
Aynı mevzua temas eden Niyüz Kro

nikl, Taymis'in ingiliz gazetecilik ate • 
minde işgal ettiği hususi mevkie temas 
ederek diyor ki : "Taymis muhabirinin 
hudud dışına çıkarılması adeta bir dip
lomasi hadisesi çıkarmak demek olur.,, 

Mançester Guardian'm Londra mu
habiri ise ingiliz makamları bu vaziyet 
karşısında misilleme tedbirleri almak is
terse bunda alman makamları kadar zor
luk çekmiyeceğini, çünkü Berlindeki 15 
ingiliz gazetecisine mukabil , Londrada 
80 alman gazetecisi bulunduğunu yaz • 
maktadır. 

Almanlar ne diyorlar? 

Geçen ay nihayetinde "Alman sanat evi., B. Hit/er tarah~d~n Münihde açılmış 
ve bu vesile ile bir ({Ok şenlikler yapılmıştı. Resmimiz, gunu tem~) eden ve 
genç kızların önünde yürüdükleri bir alayın, Müoih sokaklarrndan geçişini 

Bertin, 10 (A.A.) - Yarı resmi 
mahafilde söylendiğine göre, Taymis ga
zetesinin Berlin muhabirinin pek yakın. 
da geri aldırılması hakkında almanya 
tarafından Londrada yapılan teşebbüs 
bir takım yabancı gazetelerde yanlış 
bir tarzda yazılmış ve bu muhabirin 
yerine geçecek şahıs hakkında alman
yanm bazı temenniler ve hatta bazı 
şartlar koyduğu zehabı hasıl olmuştur. 

Salahiyettar mahfiller alman teşebbil

sünün çok nazik bir surette yapıldığı. 
m tasrih etmektedir. Bu teşebbüste te
barüz ettirilen yegane cihet şudur : 

gösteriyor 

nık olması İcab etmezmiydi ? 
Külah, fes, sarık, papuç, nargile ... 

Bütün bunlar bir "Ali Baba,. filmi 

yapan bir kumpanya için lüzumlu 
nesnelerdir. Lakin yer yüzüne en ye

ni, en orijinal fikirler getiren ve 

- tuhafına bakınız - bunlar, aynı der

ginin satırları arasında da tebarüz 
ettirilen bir inkilab memleketini tas-
vir edemez.? 

Müsbet ·ami kendine kılağuz tu
tan, eski, köhne ve batıl ne varsa 
onlarm hept1ini Okyanusun öte tara

fındaki memleketleri bile kıskandı· 
racak bir radikallik ile yıkıp deviren 
bir memleketi muhayyel bin bir ge-

ce alemleriyle biribirine karıştıran
ların yapamıyacakları iılerin batın

da gelecek bir teY vardır: Gazeteci
lik! - N. A. 

f [ KOÇOK DIŞ HABERLER 1 
l X Bükreş - Kıral Karol Bükreş'e 

dönmüştür. 
X La Hey -- Enternasyonal izci 

kongresi çalışmalarını bitirmiştir. 
x Berlin - Çin finans bakanı D r. 

Kung buraya gelmiştir. 
X Amman - H likümet, filistinli 

tedhişçi unsurların seyahatlerini kontrol 
maksadiyle Maverayı Şeria ve Filistin 
arasında pasaport usulü koymuştur. 

X Viyana - Macar hükümeti naibi 
Amiral Horti, cumhur reisi B. Miklas'ı 
ziyaret etmek üzere buraya gelecektir. 

x Pariı - Sıhat bakanı B. Mark 
Rükar çarşamba sabahı tayyare ile Pra

ga giderek çekoslovak hükümetinin mi
safiri olacaktır. Bakan Pragdan sonra 
Sovyetler Birliğine geçecektir. 

Berlinde bulunan muhabir, almanyada
ki hadiseler hakkında fazla tirajlı bir 
ingiliz gazetesine gönderdiği yanlış 
haberlerle İngiliz • Alman iyi müna
sebetlerini tehlikeye düşürmekten hali 
kalmamakta olduğundan kendisinin de
ğiştirilmesi lazımdır. Bunu istihlaf e
decek zat hakkında ise alman makamla
rı, ne bir temenni izhar etmiş. ne her 
hangi bir talebde bulunmuş ve ne de 
he~ hangi bir şart koşmuştur. 

lngilterede çalışan naziler 
Londra, 10 (A.A.) - Evning Stan

dard gazetesi, bir hususi muhabir im
zası ile neşrettiği bir makalede, alman 
gazetecilerinin ingiltcreden çıkarılma
sı hakkında Dahiliye Nazırının mü
temmim beyanatta bulunmaktan istin. 
kaf etmekte olmasını bilhassa tebarüz 
ettirdikten sonra, ingilterede bulunan 
bir takım alınanların politik faaliyet. 
lerini durdurmak üzere yeni bazı ted
birler daha alınacağını bildirmektedir. 

BASIN 1CMAL1 1 
Münevver tipi 

KURUN'da B. Sadri Ertem "müneır
ver tipi'' başhğı altında şu dikkatdeğt!r 
fıkrayı neşrediyor: 

" Münevver adamın vaıfı nedir 7 
Bu vasfı ciddi olarak düıünmek mec

buriyetindeyiz. Gerçi buna: 
Avrupa bize hergün standardize mü. 

nevver tipleri yolluyor. 
Nasıl ki kendimize göre bir otomobil 

dingili ve yahud tekerleği icat etmeği 

lüzumlu görmüyorsak münevver tipi ii
zerinde fazla düşünmeğe de ihtiyaç oyk
tur. Tabiat ne yaparsa iyi yapar diye• 

ler bulunur. 
Münevverliğin bir tuhafiye dükki

nı gibi başka yerden aldığını olduğu gi
bi vitrine koymaktan ibaret sayıldıjı 
yerde hakikaten böyle şeyleri düıün

mek faydalı değildir. Fakat medeni kıy
mete yeni bir şey ilave etmeden fikri 
insandan insana nakletme iti nihayet bW 
sürü laf kalabalığına, mefhum bolluğuna 
rağmen şahsiyetsiz kalmağa mahkum 
sosyetelerde revaç bulur. 

Münevver tipini yapacağı miıyonS. 
ölçmek bize en doğru ölçüyü verir. 

Münevverden ne isteriz? 
Münevverin belki yüz vazifesini &a• 

yabiliriz. Fakat onun tek vasfı dün~ 
karşısında, dünya hadiseleri önünde 
(sentez) yapabilmektir. 

Zaten tarihin ilk günündenberi mü
nevver dağınık tabiat hadiıeleri önün -
de sentezler yapmak ve hareket kaidele
ri koymak iddiasındadır. 

Bunu yaşadığı devrin butün teknik, 
ve fikir imkanlarına göre tahakkuk et • 
tirmek istemiştir. 

Jlk münevver biribirine benzeyen ıq· 
)eri tasnif ederek hükümler veren Uı1mt
dır. 

Tarih seyri içinde bu hükömlerini 
sihirbazlıktan, fikir kuvvetine istinat el· 

tirdi. Ve nihayet maddeyi tanıyarak. 

maddeyi iıleyerek sentezlerini ortaya Çl

kardı. 

Münevverin asır)ardanberi büyük bir 
derdi vardı : 

Sentez yaparken hataya düşmek! 
Bizim halk sözleri arasında "Çok bi

len çok yanılır" diye bir cümle yafU. 
Bu, münevverin etrafmı kaplayan, e• -
velden edinilmiş fikirlerin, vasıtaıızlr ~ 
ğın çevirdiği müthiş kale duvarlarmm 
onu hakikati görmekten, anlamaktaa,. 
tanımaktan ne kadar menetmiş olduğu. 
nu anlatır. 

Çok bilenin çok yarulması fikrin mad
dede, sözün metod yerini a.Jdığı zaman. 
)arın bir ifadesidir. 

Rönesans münevveri kendini orta 
zaman münevverine nazaran mümkün 
olduğu kadar ıente2 hatasından kurtar
mağa çalışmış ve üniversel olurken de 
adiliğe dönmekten kurtulmuştur. 

Fakat bugün Avrupada münevverlik 
sentezin yanında tahlili üniversalizm n 
ihtısas tezatları içindedirler yani maki
neyi münevver kullanacak yerde maki
ne münevveı·i kendisinin bir parçası gibi 
kulhnmağa başlamışta-. Bu vaziyet önün 
dP ünivt:rı.alizm bir nevi ansiklopedjci
lik, ihtİ!lasları bir nevi ansik,opedicililr 
ihtisası işleri ise bir nevi dar görüt •e 
sentez yapamamak haline düımüttür . . ... "' 

Dünyada münevver buhranı var. Ve 
bu buhran içinde biz kendimize göre bir 
münevver tipi aramakta haklı~ız. 

Bu münevver tipi ne bir zümrüdi 
anka, ne de peri kızıdır. 

O, her şeyden önce insanlar içinde 
yaşayan bir inıandır. Bu insandan bizim 
istiyeceğimiz üniversalizmin ve ihtisasm 
ifratlarından kurtulmaaı, yımi hakikati 
gfü·meai vf! hakikate göı·e ıentez ya _ 
pabilmcsidir. 

Hakikati görmek ve sentezi yapabil
mek., suni ıurette hayatını, realite,eri 
parçalamak ve parçalaya parçalaya ha. 
yatı ve tabiatı yok etmek iateyen (mü • 
cerret) liğin önüne geçmekle mümkü• 
olabilir. 

Mektebte, Onivenitede, hayatta gör
düğümüz buhranın gerçek ıebebi, mü _ 
nevver tipini tayin edememit olmamız _ 
dandır. 

Dahil iye Nazın , İngilterede bulunan 
bir alman teşkilatı hakkında yakın bir 
2amanda sarih bir takIUl malü.mat top· 
lamıştır. 400 kişilik kadar bir kadro ile 
çalışan bu teşkilatm vazifesi, ingilterc.. 
de sakin alman tebaasını takib ve teccs. 
süs etmek ve bunların fikirleri ve ha
reketleri hakkında nasyonal sosyalist 
polis teşkilatına haber vermektir • 



4 ULUS 

( Yabancı basında okuduklarımız J 
AÇIK BARUT DEPOSUNUN YANIBAŞINDA KiBRiTLE 

OYNIYAN ÇOCUKLAR ..• iŞTE AVRUPANIN MANZARASI 

Dünyada bir harb 
tehlikesi var nıı?-

Ren tecrübesinden sonra artık Hit

Her şeye 

korumak 
esaslı 

rağmen sulhu ler, Fransanın böyle meseleler yüzün· 
den harbe gireceğinden korkmamağa 

başlamıştır. Ruslarla çekler arasındaki 
karşılıklı yardım ittifakı da Fransa ha
rekete geçmediği takdirde bir şey ya
pamıyacaktır. Alman genel kurmayı 

böyle düşünmekte ve Hitler-in siyasi 
progranımı bu suretle tasvib etmekte 
idi. 

• • 
ıcın tutulacak 

.:61 

yollar vardır 
'Amerikalı muharrirlerden Walter Duranty, Nev;york Tay.mis gazete
ıinde Avmpanın genel dunımuna ve bir haTb tehlikesi mevcud olup 
olmadığına dair yazdığı güzel bir yazının ispanya harbından alınan 
derslere dair olan kıımınt diin dercetmiftik. Bu yazının bundan sonra
ki kısmı alman genel kurma;yının AvnıpaJa harb tehlikesini önleyen 
en büyük kuvvet olduğuna ingiliz ve lransız silahlanmasına Ruıya
nın askeri kuvvetine ve muharririn bunlardan çıkardığı neticelere dair

İspanya macerası bu düşünüşte bü
yük değişmeler yapmıştır. Çünkü ora
daki alman askerleri istenilen işi gö
rememişlerdir. Şu takdirde fransızların 
yahud ingilizlerin alınanlar aleyhine 
girşiecekleri her hangi bir askeri hare
ket, kolayca muvaffak olabilecektir. 

Alman kurmayı, İspanya macerası 
bitinceye kadar Çekoslovakyada hiç 
bir şey yapdamıyacağı kanaatine var
mıştır. Oradaki 'Guddalajara hadisesi, 
japonlar tarafından da tetkik edilmiş 
ve alınanların ruslara karşı güvenilebi
lecek bir müttefik oldukları hakkında 
bu Asya imparatorluğundaki kanaat, es
~isine nisbetle, bir hayh değişmiştir. 

Bütün bunlarv bilen alman genel kur
mayının ihtiyatkarlığı eskisinden dört 
beş defa daha fazlalaşmıştır. Onun için 
bu genel kurmayın büyük harbın çık
masına en büyük mania teşkil etmekte 
olduğunu iddia ediyorum. 

dir. Bu kısmı da bugün deTcediyoruz: 
ay Hitlerin "Mücadelem" isimli H er ne kadar paradoks gibi görü· B 

nürse de bugünkü alman genel 
kurmayı, umumi bir harbe mani olan en 

kitabını okuyanlar; orada bu şe
fin yapmak istediği şeylerden birisinin 
kırılmış alman şerefini yerine getirmek 
ve orduyu yeniden kurmak olduğunu 
görürler. Bu maksada varılmıştrr. 

mühim bir kuvvettir. Alman kurmayı, 
nazilerin İspanyada bir maceraya giriş
melerine karşı şüpheli bir nazarla bak
mıştı. Ondan sonra Ren bölgesinin iş
gali de alınan askeri mahfillerinde ol· 
dukça vahim akisler uyandırmıştı. 

Çünkü bunlar biliyorlardı ki fran
sızlar ilk kırk sekiz saat zarfında bu 
kuvvetleri geri püskürtmeğe kalkışacak 
olurlarsa o zaman Rendeki alman asker
lerini dünyada hiç bir kuvvet kurtara 
ma.zdı. Fransız genel kurmayı da bunu 
biliyordu. Fakat elleri bağlı durdular ve 
blof muvaffakiyet kazandı. Bu tecrübe 
bir defa da İspanyada tekrar edildi. 
Fakat burada sovyet askeri makinesinin 
inadcı mukavemeti karşısında bekle
nen muvaffakiyet kazanılamadı. 

Alman genel kurmayı Avrupanm en 
ihtiyatlı ve en hesablı kurmayıdır. Bun
lar, muzafferiyet ümidini kati ve mu· 
hakkak görmedikçe muharebeye giriş
miyecek kadar metodik davranırlar. On
lan.n güttükleri gaye tamamiyle askeri 
mahiyettedir. 

1 - Evvela yeni kurulmakta olan al
man ordusunu talim ve terbiye hususun
da mükemmel bir hale koymak istiyor
lar. 

2 - Harb makinelerini, cephanesini 
ve silfilılarını modern bir ordunun ihti
yacına bol bol kafi gelecek bir raddeye 
çıkarmak arzusundadırlar. 

3 - Gerek yollarda, gerek demir
yollarmda münakalat işini tamam ve 
mükemmel bir hale sokmak azminde
dirler. 

Ordunun talim ve terbiyesi olduğu 
gibi kolay çıkmamış, ağır topçu silah
ları da henüz tamamlanamamıştrr. 

Alman genel kurmayının bu aske. 
ri meseleleri 1937 yazında tamamiyle 

halletmiş olacağını kabul edelim. O 

zaman da Almanya, büyük bir barba 

girişecek kadar kuvvetlenmiş olmıya· 

caktır. Olsa olsa, ufak ufak harekata 

girişebilir. 

Tefrika: No. 96 

Maksadlardan birisi de Almanyayı 
genişletmek, yani Almanyaya "güneş 

altında yaraşan'' yeri vermektir. Bunun 
için deniz ötesindeki eski sömürgeleri· 
nin geri alınması düşünülebilir. Fakat 
buna, Büyük Britanyayı düşman safla
rına sokacağı için, baş vurulmıyacak
tır. Bay Hitler, geçen sene Nüremberg 
nutkunda Ukraina'yı iyma eden sözler 
söylemişti. Şu halde Almanya, şarka 
doğru genişlemek fikrindedir. Alman
ların Ukraina'ya doğru ilerlemesi, bir 
harbı, bu da umumi bir muharebeyi in· 
tac edecektir. Bunun için de Almanya· 
nm arkasını emniyet altına alması, son
ra Çekoşlovakyayı zabtedip Ukraina 
istilası için serbestçe Macaristanın ve 
Polonyanm yardımlarım temin etmesi 
icab edecektir 

Ruıyanın kuvveti 

S ulh zamanında 1.750.000 askeri si. 
lah al tında bulunduran kızıl or

du Avrupanın en büyük harb kuvveti· 
clir. Ordu çok iyi makineleştirilmiştir. 
1935 sonbaharında Kiyef yakınlarında 
bir kızxlordu manevrasında bulunan 
fransız generalx Luazo, Fransanın Sov. 
yetler gibi kuvvetli bir tank kol ordu
suna sahih olmasını temenni etmişti. 
Tayyarelerin ve pilotların kudreti İs
panyada görülmüştür. Sarih bir rakam 
elde olmamakla beraber Rusyanm 2500 A iman genel kurmayı, Çekoslovak- ile 3000 arasında birinci sınıf harb tay-

yaya bir hücum takdirinde ne yaresine malik olduğu tahmin edilebi-
Fransanın ne de Rusyanın iki sebeble lir. Fabrikaları da başka memleketler-
müdahale edemiyeceklerini bilirler. Bu den daha iyi çalışmakta ve verimli ol-
iki sebebten bir tanesi coğrafidir. Çe- maktadır. Ordunun talim ve trebiyesi 
koslovakya üç tarafından düşmanlarla çok yüksektir. Yalnız Rusyada müna-
çevrilmiştir. Burası Fransadan çok u- kale yolları pek düzgün değildir. Bir 
zaktır. Sonra Çekoslovakyanın Rusya de modem bir harbte Sovyet baş ku-
ile doğnıdan doğruya toprak rabıtası mandanlığının bütün bu komplike ha-
da yoktur. rekatı tam bir isabetle idare edip etmi· 

İkinci sebeb, siyasidir: Çekoslovak- yeceği düşünülebilir .... " 
yanın şimal snurlarmda oturan 3 mil- Amerikalı muharir, bu eksikleri ta-
yon alman vardır. Bunların başında malamak için ruslarm aldıkları tedbir-
Konrad Henlein isminde enerjik bir' li- leri de tetkik ettikten ve ingiliz silah-
der bulunuyor. lanmasmın büyük ehemiyetini incele-

İstenilen bir zamanda bu adam muh- dikten sonra neticeye geliyor ve diyor 
tariyet istemek Uzere ayaklanacak ve ki: 

şayed Çekoslovakya, bu talebe karşı ha- " .... Ne olursa olsun, bugünkü Av-
rekete geçecek olursa Henlein de Ber. rupa. etrafında çocukların kibritlerle 
!inden yardım istiyecektir. - oynadıkları açık bir barut deposu ha-

0 zaman Hitler, hududun öte tara- !indedir. Her ne kadar, bunların en per-
fına gönderdiği askerlerini istila ve sal- vasız olanları bile, burada çıkacak her 
dırğanlık için değil, fakat alınan kan hangi bir infilakın eninde sonunda bir 
kardeşlerini çek zulmünden kurtarmak reaksiyon yapark kendi başlarını da yi. 
için yolladığım söyliyebilecektir. yeceğini takdir etmekte , fakat hiç 

narak dedi ki: 

11 - 8. 1937 

Almanyanın mo a 
diktatörü Pariste 

Bayan Hela Strehl, geni alman 
modası hakkındaki fikrini anlatıyor 

Almanyada dört yıllık plinın tahak
kukuna Mareşal Göring'in memur edil
diği gibi, alman kadmma bas, tipik ve 
güzel bir moda vücude getirmek i§ine 
de 25 yaşında genç ve güzel bir kadın 
olan Hela Strehl memur edilmiştir. B. 
Bitler, Bayan Hela Strehl'e şu talimatı 
vermiştir: 

''- Berlinden kalkıp gidin, dünyayı 
dolaşın. Kafanızı işletin ve caruruzın is
tediğini yapın. Fakat iki sene aıonra al
man kadını dünyanın en şık kadını ola· 
caktır. Haydi bakalım!'' -

Bayan Hela Strehl de aldığı emri 
hemen tatbik ederek yola çıkmış ve ta.. 
bii ilk önce kadın modasının beşiği olan 
Parise gelmiştir. Bayan Strehl ıimdi 

Parisin bütün büyük terzilerini dolaşa
rak kumaşları ve modelleri gözden ge -
çirmekte, açık mavi gözleriyle zarif pa· 
risli kadmJara bakarak fransız şık.lığını 
hafızasına nakşetmeğe çalışmaktadır. 

Hela Strehl kendisine havale olunan 
vazifenin mahiyetini bir gazeteciye şöy
le anlatmıştır: 

" - Alman kızlarının yalnız vücud 
ve maneviyat bakımından mükemmel ol
maları kafi değildir. Onların ahenkli ve 
güzel bir şek.ilde giyinmesini bilmeleri 
de şarttır. Biz, hakikaten modern bir al
man modasr yaratmak istiyoruz. Fran • 
sız modasrnda bulduğumuz kusur ikide 
birde maziye dönmesidir. Terzilerinizin 
yaptıkları roblarla otomobilin, tayyare. 
nin ve modern hayatın icablarırun na -
sıl bir arada yaşayabildiklerine hayret 
ediyorum. Benim fikrimce moda işinde, 
maziyi düşünmeden mütemadiyen ileri 
gitmek gerektir. 

Alman moda enstitüsünün direktörü 

biri giriştiği bu tehlikeli oyundan ken
dini alamamaktadır. 

En büyük tehlike, bu askeri mües
seseler ve tedbir için sarfedilen para 
mikdarınm çok yüksek rakamlar tut:ma
sındadır. Her millet, kendi komşusun
dan daha modern bir ordu çıkarabilmek 
için bütün bir hararetle çalışmakta, ya· 
nşmaktadu. Hal bu vaziyette iken harb 
endüstrisinin durması, yahud madde
ten azaltılması, Musolini'nin de bir nut
kunda söylediği gibi ortaya müthiş bir 
işsizlik meselesi çıkaracaktır. 

Küçük milleter bile kendilerini tab
rib edici en modern silahlarla techiz 
etmek hususunda büyüklerden geri kal· 
mak istemiyorlar. Eğer bu "ölüm dansı" 
na bir nihayet verilmiyecek olursa, o 
zaman dans edenlerden birisinin, her 
hangi bir iç karışıklığını önleyebilmek 
iç.in bu silfilıları kullanmağa kalkışa

cağından korkulabilir. 

Bu, gün gibi aşikar olan tehlikenin 
önüne geçebilmek için biricik çare, ha· 
rışçı devletlerin, saldırganlık etmek is· 
tiyenler.i hücuma kalkamıyacak dere
cede sindirecek surette kuvvetlenme
leri ve birleşmeleri ve yahud da bu ih· 
tiyaç içinde bulunan devletlerin bazı 
meşru ve makfil ihtiyaçlarını tatmin e
derek bir ongörü göstermeleri olacak· 
tır.'' 

olduğum için mütemadiyen seyahat et
mekteyim. Bu vesile ile verdiğim kon • 
feranslarda bir alman kadınının nasıl gi· 
yinmesi, oturması, konuşması lazım gel· 
eliğini de anlatıyorum. Alman kızlan, 

vücudlarınm "çizgi" sini muhafaza için 
fransız hemşireleri gibi yemek rejimleri 
seçecekleri yerde sporla meşgul oluyor
lar ve sıhatlerine itina gösteriyorlar. 

Saç meselesine gelince, bazı kimse· 
ler alman lazlannm saçlarını uzun örgü
ler halinde uzattıklarını söylüyorlar. Bu 
tamamen doğru değildir. Esasen ben 
şahsan kısa saç taraftarıyım. Çünkü la
sa saçlar kadını, baş tuvaletiyle daha 
yakından meşgul olmağa sevkeder.,. 

Alman modasmm diktatörü olan He
la Strehlin vazifesi göründüğünden çok 
daha güçtür. O vakıa bunu itiraf etme· 
mekte ise de insan bunu müphem bir 
sürette hissetmektedir. Onun vazifesi, 
yeni bir nesle, şuhluğa kaçmadan zarif 
olmayı öğretmektir. Bu hoş bir iş ama, 
saruldrğı kadar kolay da değil ..• 

Hela Strehl, deruhte ettiği mühim 
vazifeye rağmen, beyaz pikeden bir ja
ket ve koyu renk bir jüp, beyaz hasır
dan bir şapka giymiş bulunmakta idi. 
Kendisiyle konuşan fransız gazetecisi 
onun bu sade tuvaletinde, almanlığa 

has ne bulunduğunu sormuştur. 

O zaman, alman moda diktatörü bu· 
nun üzerine boynundaki kocaman bir 
fiyangoyu göstermiş ve demiştir ki : 

- Gördüğünüz bu fiyango, tama. 
men alman şahsiyetini temsil etmekte
dir. Benim tayyörümü herhangi bir 
kadın giyebilir. Ona şahsi bir mahiyet 
vermek için yakama böyle bir fiyango 
koymayı düşündüm. İşte bizim istedi· 
ğimiz, her alman kadının kendi tuva
letinde böyle bir buluşla hususi bir 
ton yaratabilmesidir.,, 

Türk diş tabibleri cemiyeti 
yardım sandığı 

Türk diş tabibleri cemiyetinin yeni 
seçilen idare heyeti, cemiyet yardım 
sandığının azasını çoğaltmak suretiyle 
sermayesini arttırmağa karar vermiştir. 

Çoruh hastahanes. 
Sıhat ve İçtimai muavenet vekale

ti Çoruh vilayetinde 25 yataklı bir has. 
tane yaptırmağa karar vermiştir. 

r::::: ::: :::::R:::~::~::~::~-~ 
ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 -
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar· 
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha· 
herler. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30 • 19.00 muhtleif plak neşriyatı 

19.00 • 19.30 Türk musikisi ve halk şar
lan. (Cevdet ve arkadaşları) 19.30 • 
19.45 Saat ayarı ve arabça neşri -
yat 19.45 - 20.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Servet Adnan ve arkadaşları) 
20.15 • 20.30 Şakir Hazım (Havacılık) 
20.30 • 21.00 Plakla dans musikisi 21.0( 
21.15 Ajans haberleri 21.15 - 21.55 Stüd
yo salon orkestrası. 21.55 - 22.00 Yarın· 
ki program ve İstiklal marşı. 

- Evet odur, diye cevab verdi. 
- O halde kardeşim Julyet'le evlensin. 
- Evet, Klodio seve seve onunla evlen-

- Eğer beni dinlemek lütfunda bulu
nursanız, sizden bir dilekte bulunacağım. 

Angelo: 

yalvarmağa başladı. 
Gene Angelo şu cevabı veriyordu: 
- Bir defa hüküm giydi; çok geç kaldı

nız. 

Yazanlar: Mary ve Charles lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

Cezaya ceza . 
- Kibar ve asil Bayan, kardeşiniz sı.zı 

selamlamak üzere beni gönderdi. Kendisi 
şimdi hapishanededir. 

- Aman yarabbi, sesebi ne? 
Lusyo, Klodio'nwı genç bir kadını a

yarttığı için hapse atıldığını söyledi. 
İzabel: 
- Korkarım ki, dedi, bu kadın Kuzinim 

Julyet'dir. 
İzabel'le Julyet gerçekten biribirinin ak

rabası değildiler. Fakat mekteb ve çocukluk 
günlerinde yakın arkadaş oldukları için bi
ribirlerine Kuzin derlerdi. İzabel, arkadaşı, 
Julyet'in Klodio'yu sevdiğini de biliyordu. 
Bu sevgi yüzünden bu ışın olduğuna hük
metmişti. 

Lusyo: 

meğe razı. Fakat Dük naibi bu hareketin
den dolayı onu ölüme mahkfun etti. Onun 
için sizin Angelo'ya gidip bir rica etmenizi 
istiyoruz. Kardeşiniz beni bu maksadla size 
gönderdi. 

- Ne yazık! ben ne yapabilirim? Ange
lo'yu bu kararından vaz geçirtmek için be
nim ne türlü bir tesirim olabilir? 

- Fakat şüphelerimiz, tereddüdlerimiz 
çok defa bize fenalık ederler. Bu yüzden 
bir takım işlere girişemeyiz ve kazanacağı
mız şeyleri kaybederiz.' Siz Angelo'ya gidi
niz! kadınlar, diz çöküp yalvardıklan ve ağ
ladıkları zaman erkekler tanrılar gibi onla
rın dilediklerini yerine getirirler. 

- Peki, gidip bir çalışayım. Fakat da
ha önce buradaki üstünüm rahibeye mesele
yi haber vermekliğim lazım. Ondan sonra 
kalkıp Angelo'ya giderim. Kardeşime se
lam götürünüz. Bu gece ona muvaffak olup 
olamadığım hakkında haber gönderirim. 

İzabel, dosdoğru saraya koştu ve içeriye 
girer girmez, Angelo'nun ayaklarına kapa-

- Peki, söyleyiniz, dedi, dileğiniz ne
dir? 

Bunun üzerine kızcağız en dokunaklı ke
limelerle kardeşinin hayatını kurtarması
için Dük naibine yalvarmağa başladı. Fa
kat Angelo'dan şu cevabı aldı: 

- ~ızcağıznn, bu meselede artık yapı
lacak hır şey kalmamıştır. Kardeşiniz ölü
me mahkum olmuştur ve mutlaka ölecektir. 

- D?ğru, fakat çok ağır bir ceza. Ne ya
paynn bır zaman benim de bir kardeşim var
dı derim; allah sizi korusun. 

Bu .s~zlerle İzabel oradan ayrılıp gitmek 
üzere ıdı. Fakat kendisiyle beraber gelmiş 
olan Lusyo, kendisine dedi ki: 

- Bu kadarcıkla kesmeyiniz. Tekrar ge
ri dönünüz; kendisine biraz daha yalvan
ruz. Ayaklarına kapanınız; eteğine varınız. 
Çok sakin konuşuyorsunuz. İnsan bir toplu 
iğne bile istiyecek olsa, bundan daha heye
canlı ve yanık bir dille konuşur. 

İzabel, tekrar içeriye girip diz çökerek 

- Çok mu geç kaldım ; fakat neden e
fendimiz, büyük insanlar kendilerini mera
sime, teşrifata bağlı saymazlar. Ne bir kıra
lm tacı, ne bir hakimin elbisesi, ne bir ku
mandanın kılıcı insanı, merhamet ve lütuf
karlık kadar süslemez. 

Angelo: 
- Rica ederim, artık gidin, dedi. Fakat 

İzabe) hala oradaydı ve biteviye yalvarı

yOl'du; diyordu ki : 
- Eğer siz kardeşimin yerinde olsaydı· 

nız, o sizin yerinizde bulunsaydı, ve siz <>4 

nun yaptığını yapmış olsaydınız, o sizin 
şimdi davrandığınız gibi şiddetli davran
mazdı. Ne olurdu, ben sizin kudretinize sa
hih olsaydım da siz de İzabel olsaydınız; o 
zaınnalar işler böyle olmazdı. O zaman bir 
hakim ne demektir, bir mahpus ne demek· 
tir, anlatırdım. 

(Sonu varl' 
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l Aakeri fabrikalaı umum Miidilrliliil Saımalma 1 

Komi yona tlinlan --------------- ----------------
230 TON ELEKTROLiT BAltIR 

Tahmin edilen becleli 149.500 lira olan yukarıda mikdan ft cin
ai yazılı mılzeme aked fabrikalar umum mildtlrltlil satın alma 
komisyonunca 28.9.937 Nh ıunu saat ıs de kaAıJ1ı sarf ile UWe • 
dllecektir. Şartname 7 lira 48 kuq mukabilinde komilyondm ftri
Kr. Taliblerin muvakkat teminat olan 8n5 lirayı bari teklif mek· 
tublanm mukOr g&nde saat 14 de kadar komi8yona vermeleri ft 
keadllerinin de 2490 sayılı kanunan 2 " 3 maddelerindeki veuilD
le meü6r ıUn ve saatte komliyona mlncaatlan. (2576) ı-4054 

BiR ADET BUHAR LOKOMOTiFi 
Tahmin edilen bedeli 20.000 lira olan bir ldet buhar lokomotifi 

Mkerl fabrikalar umum mtıdtlrlilil satın alma komlayommca 27.9. 
137 puarteai ıuna saat ıs de lrapalı sarf ile u..ıe eclilecektir. 
Şartname paralU olarak komiayondaa ftrilir. Taliblerln mıwakkat 
teminat olm 1500 lirayı llnl teklif melrtublanm mHkOr ıUnde 
saat 14 ele lradar komlqona vermelelt ft kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 " S amddelerindeki ftlliklı mezldlr gOn ve ... 
atte koau.yona mtlracutlan. (2484) 2-3946 

t LAM 
16 eyHll 937 peqembe ıtınU saat 15 ele kapalı arf1a ihale edlJe. 

cefl 28. 30. temmuz ve 1. 3. aptol 937 ctmıerinde llln edilen 230 
ton elektrolit bakır iltnma bir guete tarafmdan )'Ulİlf olarak 250 
ton olarak nqredilmit olduiundan telmr lllnına ltlnm g6rlllmllt
ttlr. Bu itibarla muldU gilnlerde pbn U1n1ar htlldlmatlzdtlr. 

(2575) ı-4053 

Polatlı Malmüdürliiğiinden 
2000 lira bedeli kepOi Polatlı lı:uaama tabi Samutlu hllırlmet 

konafmm tamirinin ihalesi 25.8.937 çarpmba gtlnl uat 17 de ya
pılaak tlzcre bermucibi tartname ve mulraYelename eblltmeye kıo
nulmu1tur. 

Talihlerin 150 liralık muvakkat temlııatlariyle Polatlı mal mi· 
dlrHlltlne mlracaatlan. (2613) z-to28 

--- REÇETELERiNiZi-- • 
{ Sakarya Eczane ) llnden vaptmnız. Her lltecU
tiniı yerli Ye Anupa Dlçlan balmmr. Resmi, buaull mtlelle
uta uaml kolaylık RtSeterilir. U1ua. Halk ıinemuı ııraamcla 
Telefon : 2018 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 1 

Komisyonu llialan .________________ ------------------
!LAN 

Bir tane ubit etüY makineai ve teferruab bpah earf usullyle 
aatna alrnacalı:tır. Bedeli (5980) liradır. İlk t•tinatı (448) lira 50 
lı:uruttur• İhalesi 28.9.1937 salı aUnll saat 11 dedir. lıtekliler nsaf 
ve prtnameaini g6rmek iatiyen bedelsiz olarak hercün M.M. V. 
aatm alma komiayonuna müracaat w ihaleye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunda gösterilen ftllilde teminat ve teklif mektuplan ile 
birlikte belli gün ve uatinden en u bir uat eYel 8.a AL Ko. na 
vermeleri. (2680) 2-4115 

BILIT 
1) Beher çiftine biçilen ederi 40 kurut olan 93GO çift ytln ço

rap ile ıene beher çiftine biçilen ederi 30 kurut olan 9360 Pft tire 
toftP ~ zarfla ebiltmeye komnuttur. 

Z) ilk teminat ,..... 491 lira 40 kunattur. 
3) !baleli 27 ığustoa 937 cuma c&nl uat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 uyıh kanunun 2, 3 inci mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektup
larım ihale gününde en geç bir aut neline lradar 11.11.V. utm 
alma komisyonuna vermeleri. (2589) 2-4107 

Kınık Belediye Riyasetinden 
(Kınık Belediyesi Elektrik Tesisatı' 

Açık Eksiltme llaru : , 
1 - Yapılacak it: Berpma lı:u•ma ballı Kmık nabiyeli be

lediye elektrik tesisatı. 
2 - Kmık İzmirden 135 ve Soma istaayonundan 25 kilometre 

me.afede ve İzmir Soma fOlllı Uzerindeclir. 
3 - Münakasaıun milckleti: 4.8.937 tarihinden itibaren (45) 

pdür. 
4 - Münakuanm tekil: Kapalı ad aaullyle n bu iflere m&

teclalr kanun ve talimatnaJpeler bGkGm ve kaidelerine tevfikanchr. 
5 - Tesisatm ,ekli: Jfafıa nktletinin kuyut ihtiruiyeal nua

ı dikkate almmak sureıfyle vektletçe muaaddak proje, plln. pn-
.,eıere ıöredlr. 
' - P1ln1arm tedariki: ebiltme prtname.i ı Şartumel fenni 
lllllra'f'ele suretleriyle buna aid bittin evrak bedeli mulrabilia
:mık belediye riyasetinden alınabilir. 
• - Mllnalı:uanm son gflnfl ve yeri: lrapalı sarfler, 20.t.937 ,.. 
si günü saat 16 da Kınık belediye daireainde mltqekldl be

ye encümeni huzurunda açılacaktır. 
Zarflar en nihayet o lin uat 15 te kadar mutlak surette ftril

•• bulunmalıdır. 
8 - Teminatı muvakbte: (1800) liradır. (2C569) ı-4095 

Hava Yollan Devlet 
idaresinden 

tme 

Açık ebiltmeye konulan it: Ankara tayyare meydanındaki 
hanprm semin betonajı Ye pencerelerinin yeniden yapdmaı. 

Kefif bedeli: 6467 lira 29 kuruttm. 
Şamtame, pltn ve mukavele projeleri idarenin Ankara poeta. 

hanesinin ldteainde g8rllebilir. 
Bbiltme 27.8.937 cuma gUııil uat 14.JO da tanare meydanın

daki idare mftkesinde yapılacalı:tır. Taliplerin 485 lira 5 lmrut
lak muvakalı:t tianlra teminat mektubu, mUteahhfdllk vealbu "'" 
uir bllunr belgeleriyle m8rac:aatlan. (2'578) Z-4119 

& ..... ·~iye V P. ~tinden : 
ı. - Çankayada Harlıdye k8fldlncle yapılacak 20830 lira 21 ku· 

rut lretif bedelli Silalkrafe çatı kaplamaı. boya. tamir, bbaı n 
saire Ue Hariciye k8flı:il 'IDldUr evi, 11t9j ve serlerin lı:alorifer te
ıilltı itleri kapalı sarf mutiyle eblltmeye konuJmuttur. 

ı. - Bu ite aid proje, btif, flrtume n dl fer evrak (110) ku
rut bedel mukabilinde Haridye nlı:lletl levanın mtıdtlrlll&ndea 
alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat 1562 lira 27 kurattur. 
4 - Ebiltme Anlrarada Hariciye veklleti levuım mlldtlrlflltl 

oduında 27 aptoa 1937 tariblne mflaadif cuma cini sat 16 da 
Jlprl~aimdan iateklilerin lbaleden bir uat neline kadar teklif 
mektuplannı vermeleri ıtmncbr. Posta gecikmeleri kabul ediL 
-- .tı690) 2--4118 

' 

Nafia vekiletinden: 
Srvu - Erzurum hattının 317+ 832 Ye 322+000 ci kilometrelerin· 

de ve Frat suyu Uzerinde her biri 60 pr metre açıklığında iki de
mir lı:aprtlnUn lDfl ve montajı (•e llzumu halinde ripaj'ı) kapalı 
sarf usullyle ebiltmeye konulmqtur. 

1 - Ebiltme 2 eyllll 937 tarihinde sut 15 de Ankarada veki· 
letimls demiryollar inpat dairesindeki komisyon odumda yapı· 
lKaktır. 

2 - Bu llı:l k6prlniin muh•mmen bedellerinin mecmuu 133.850 
liradır. 

3 - Bu k8prillerin muvalı:at teminatı ceman 7942.5 liradır. 
4 - Ebiltme tartnameat Muknele projesi, genel tartnamesi 

n diler milnakua evrakı 670 kurut mukabilinde demiryollar in'8-
at dalreainden ftrilmelı:tedir. 

5 - Bu ebiltmeye girmek iatiyenler 2490 numaralı kanun mu
dbince lbruma mecbur oldukları Cft'ak ve vesaik ile 937 seneai 
için u"8 meclisinden verilmit mliteahhidlik vesikalarım ve fiat 
tekllflnl havi zarflarmı meı:lı:Gr kanunun tarif atı dairesinde hazır· 
lıyaralı: 2.9.937 tarihinde uat 14 de kadar demiryollar intut daire
ıindelı:i komisyona matrı>uz mukabilinde vermeleri lbımdır. 

6 - Bu mlnalı:uaya gireceklerden lhlı:al 50 metroluk bir köp
rB montajım muvaffalı:lyetle yap~ olmak flrtl aranacaktır. 

(2088) 2-3436 

Siyasal bilgiler ok lu 
direktörlüğünden: 

Siyaal bilgiler okuluna lise mesunları arasında yapılacak seç· 
me amnmda ka11nanladran 65 i meccani leyli ve 35 l nehari ol· 
mk Uzere bu yıl 100 talebe almacaktır. Ucretli leyi! talebe alın· 
mıyacaktır. Naım:ed kaydı 15aiustoatan 18 eylüle kadar muayyen 
ıtbılerde Anlrarada siyual bilgiler okulunda lstanbulda ytlbek 
8fretmen okulunda yapdacalı:tır. Fuıa izahat için bu okullara mil· 
racaat olunmuı. (2240) 2-3803 

Kapalı Zarfla Eksiltme ilim : 
istatistik Genel Direktörlüğü 

Ek iltme ve ihale 
Komisyonundan ; 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılan if: 74 forma tahmin olu
nan pnll otifus uyımı neticelerini s&teren 12 cild kitabtır. Behe· 
rinden lldter bin ldet bastırılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 16 sayfalık beher forması için 35 lira 
&zerinden 2590 liradır. Muvakkat teminat olarak 195 liralık bank• 
mektubu Yeya tah'f'il verilecektir. 

S - Telı:lif Al'flan 1937 1eneai eylOl aymm 6. mcı puartesi gil
nl uat 14.30 da --enel direkt&'Ulk binamda toplanacak olan komi• 
yonda açılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat veaibalyle teklif melrtubları elı:liltme
nfn açılmumdan bir saat evvel komlayon reiaine verilmesi lhım
dır. Bu babtald f1rtDame komisyon Wtiblifinden istenebilir. NUmu-
ne de dairede glMllebilir. (2326) 2-3683 

Adana Belediye Riyasetinden 
1 - Belediye itfaiyesi için kapalı sarf umliyle bir aruös sa. 

tın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli alb bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı d6rt vGs elli liradır. 
4 - İhalesi EylOlln 6 mcı Puartesi gtlntl uat onbette be. 

tediye daimi enctlmeninde yapılacaktır. 
5 - Şırtnameai belediye yazı lflerindedir. lstiyenler oradan p~· 

ruu alabilirler. 
6 - Taliplerin tekliOerinl teminatlariyle birlikte ihale gilnil u

at onl1dye kadar beledi')'e reisliilnt vermlt bulunmaları lbımdır. 
2.3677 

Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden 

1 - l'akiltenin 1938 rınaaa ydı yemek mtlnakauaı 12 apstoa 
937 prqembe Kini Ankara mekteb1er aıuha•becilitinde uat 15 de 
kapalı sarf usuliyle yapılacaktır. 

Z - lıteklilerin her giln falrillte besab memurtuiuna milracaat 
ederek .. rtnameyl tetkik edebilirler. 

3 - Bin iki yi1z on bet liradan ibaret olan ilk teminatın ihale 
gUııO Bileye kadar meskOr muhuebecilllr "metine patmlmı• ol
muı llsundır. 

4 - Bu ilin Bcreti mOteahhlde alddir. (2336) 2-3726 

Ankara belediyesinden: 
Anbracla.. yapılmakta olan mesarblıD umumi methal kısmında 

açık bulunan takriben 230 metre uma1uiUDda1d 1namma 2 metre lr
dfamda adi duvar in ... tı 15 cUn mBddetle açık ebiltmeye koınal
IDUftm'. Bblltme 18. aptol 937 p1111Dba gtlntl .. t t 7 de Anlı:9o 
nda imar mldtlrllffnde ...etetekkU koaıilyon tarafından yapıl-. 
caktır. Ba it için tamim olanan nnk fUDlaıdır: 
1-Bbiltme~. 
Z - llulravele mill'f'ecldeal 
1 - Fenni " hususi fl11Dlme, 
4 - Ketifname 
S - Plln " proje 
Ebiltmeye lfrmek latiyenler bu e'f'f'Üı paraaıs olarak Anlral'I 

belediyeei imar mlldtlrltlltlnden mearlık kontrol mimarhğındaa 
alabilirler. (2411) ı-sası 

Yetilova Belediyesinden 
lladde ı - Almray ilçebayhpna balh Yetilon belecliye mer

bsinde lnfl edilecek 2381 tin S7 lmrut bedeli ketifll psino ve fı
rın kapalı Ari usuli ile kısaltmaya tomılmuttar • 

lladde 2 - ihale mlddeti yirmi gaadtlr. Ve kati ibate 20.8.937 
cuma ıtbıl mt on altıda Abaray llçebayhlı nwbmıctna Yetllova 
belediye enctlmenince icra kılınacaktır· 

Madde s - İntUta aid plln ...e kroki ,,. tartname Abaray kay· 
nwkambfı tahrirat lı:alerinden beclellis alnur. Ve PQlta ile leti
Jenlere g&ıderillr. 

Madde 4 - Talibler fU'b*llıe blldlmlerinl bbul ettiklerini 
me,nahatla tucUk etmedikp u.aıe,e iftirak ettirllemea. 

Madde 5 - Tallbler Y etiJoft belediyealne nakden veya abam 
ve taımılt ve yalmd banka mektuba ile muvakkat teminat olarak 
179 lira IS kul'Uf ,atıracalı:lardır. Ba ıaikdar ihaleyi mlteakib bir 
miall daha kati teminat olarak artmlacktır. 

lladde 6 - llulravele pul. delWlye ye ulr muraflar mlteab
hlde ald olacaktır. 

Madde 7 - Teklif mektablan ihale saatmdan bir uat evetine 
kadar belediyeye verilmiı ve barittea posta ile 1Bnderenler bu ... 
ate bdllr yetifmnlni temin etmit baJmwc:aktır. 

lladcle B - TeldHlerin arttırma ye eblltme nlsanmamelinin 
alılrAmı umumlyealne UYIUD olmaı lbımclır. 2-4038 

Devlet Oemiryollan ve Umanl11n lJmum 
Müdürlü~ii Satmalma Komisyonu hinlan 

1 LAM 
Metre mikabı muhammen bedeli 45 Ura olaa qafıda dm ft 

mikdan yuıb ~am kereste 20.8.937 cuma gtlnl saat 15.30 dan itfba.. 
ren sıra ile ve ayn ayn ihale edilmek lzere Aalrarada idare biaa
smda satm alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin her Una hbaında yanlı maırakbt 
teminat ile kanunun tayin ettlil veaiblan ream1 pzetealn 7.5.931 
T. 3297 sayılı veya 1.7.1937 T. 3645 sayılı Dlalwmda lndfar etlllft 
olan talimatname dairesinde Nafıa ftlriletlndea abıunıt mllWb
hidlilı: vesllra vı tekllOerinl aynı gUn sut 14.30 • lradar komla,aa 
reislifine vermeei lhımchr. 

Şartnameler Ankara, Hayc!arpqa, Bültthk, lmm w A-. 
vemelerinde 152 kurufl satılmaktadır. 

Liste No. Cinli llildan 11....wrat •• ' • 
1 Çam dilme 675.220 ll'ı 'l278#/ lln 
2 vqon tahtuı 1757,799 • S205..0S • 

(.2516) 1--1111 

1 L .l M 
ismi, muhammen bedeH ft IDllftklrat temfutı qapla ,.mı 

muhtelif cins amyantlar, llnoleumlar Z6.8.1t37 peqembe &tld.:: 
15 den itibaren ve ayn ayn kapalı sarf aaallyle Anbrada 
binamda satın almacalrtır. 

Bu ite girmek istiyenlerin hlzlarmda yazılı annakbt .... inat 
ile kanunun tayin ettlli veallralan, reeml psetenln 7.5.1936 O." 
3927 veya 1.7.1937 T. 3645 No. lu nlabalarmda intipr etmit oı.a 
talimatname daireainde almımt vesllra ve tekliOerlnl aym cin ... 
at 14 de kadar komisyon reiallline vermeleri lbımcbr. • 

Şartnameler paraus olarak Anbrada malH'M ~ 
Haydarpqada Teaellilm ve sevk ,eOilinden cJaiıtılmaktachr. 

tamı Mub••••ıen bedeli lluftldaıt te••1• 
Mupmba ve Linoleum 19382.50 lira 1453,69 Ura 
Amv1&nt ve klinvirit 9204,75 lira 690,.36 Ura 

(251&) ı-3931 

t LAN 
Muhammen bedelleri (18105) lira olan 29030 q. muhtelif claa 

çelik ile 2650 kg. muhtelif ebatta çelik tel ve 1000 adet bandaj çeDI 
torna kalemi 21.9.937 ub gtlnD uat 15.30 da kapalı sarf uaultl De 
Anbrada idare binamda satm almacaktır. 

Bu i .. girmek iatiyenlerin (1357.a) liralık amwaklrat temlmt 
ile kanunun tayin tetiil veallralan. reaml psetenln 7.5.936 sin " 
3297 veya 1.7.937 T. ve 3645 No. lu nOlbalannda intitar etmit oı. 
talimatname dairesinde alımmt vesika ve tekliOerinl aym sh ... 
at 14.30 a kadar komisyon reisliiine vermeleri lhımdır. . 

Şartnameler parau olarak Ankarada awbeme daireainclea. 
Haydarpafada teaelliim ve sevk teOllinden dafıtılmlı:tadır. 

(2517) a--4001 

t LAN 
Muhammen bedeli (23819.20) Ura olan muhtelif cins binan Yaıoa 

camları 7.9.937 salı gilnl sat 15.30 da kapalı zarf uaultl ile Anb
rada ldare binuında satm almacalı:tır. 

Bu ite girmek istiyenlerin (1786.44) liralık muvakkat tmıinat i
le kanunun tayin ettitl vesikaları, rami guetenin 7.5.936 ıBa " 
3297 veya 1.7.937 T. 3645 No. lu nüahumda intlfll' etmlt olaa tali
matname dairesinde almıDlf Yesika ve telı:llOerinl ayni ı6n uat 
14.30 a kadar komisyon reialiğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anlı:arada malseme dairetinclen. Ha,
darpaşada tesellüm ve sevk teOlğinden datıtılmaktadır. 

(2519) 2-3933 

t LAN 
Ankara - Çankırı • Ankara arumda pazar günleri iflemekte • 

lan 1704/ 1804 ve 1803/ 1703 saydı tenezzüh lratarlarmm .....-ıen
ne 16.8.1937 tarihinden itibaren nihayet verilecetl itan olunur. 

(2668l 2-4100 

iLAN 
Beher tonunun muhammen bedeli (52.50) Ura olan takriben 450 

ton lokomôtif, otomotris ve ocak atet tuğlalan 20-9-1937 puartai 
gilnU saat 15.30 da kapalı zarf usulll ile Ankarada idare binnmcll 
satın alınacaktır. 

Bu i .. ııirmek istiyenlerin (1771,88) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesilraları, reaml gazetenin 7-5-936 gi1n ve 3297 
yeya 1-7-1937 T . ve 3645 No. lu nlilhalırmda lnti'8r etmit olan ta • 
Hmatname dairesinde alınını, vesika ve tekliflerini avaı gibi saat 
14.30 a kadar komilyon reisliğine vermeleri lbmıdır. 

Şartnameler paraıız olarak Ankaradı malzeme dairesinde, Hay· 
darpa'8da TeselJUm ve Sevk teOiğinden dağıtılmaktacbr (2355) 

- - Z-3897 

Devlflt Oemiryollan l7ımİr sekizinci . 
~letme MüdürlüğiindPn: 

ı - lfletme mınukuı ;çın iktiza eden balast 2490 uyılı kanu
nun 32 ve 33 Uncl maddeleri mucibince kapalı zarf usutiyle ebilt
meye c;ıkanlmıttır. 

2 - Balaıt alınacak ocağm ve derenin veri, cinai. mikdan. ma
bammen bedeli, muvakkat teminat milrdarı teselllm mOddeti .... 
tıdaki cetvelde 1rl5ateritmittir. 

3 - Elı:littme kapalı zarf uıuliyle bllut eksiltme tartnameli •e 
bayındırlık itleri ıene1 .-nnamesf ft devlet demiryollan bala.t 
mulı:avelenameıi ahkimma uygun olarak yapılacağından is~ktil~r 
bunlan bmlrde sekizinci i•1etme m8d8rltliünde 1r6r6p 6trenebilır
ler. leahat fıtiveblllr ve bir suretini alab\llrler. 

4 - Muhammen bedetl 10000 Hravı 1reçtitfnden isteklilerin • 
nice bu gibi ve bu kadar lt yapıp .... rdıklarma dair ylbek ba
ymdırlık babnhtmdan vesika alank teklif mektuplarına ballama
lan gerektir. 

5 - Elı:liltme 16 atustot 937 tarihine rutlayan pasarteai cOnB 
saat 16 da lmıirde Aluncak istaayonundı sekizinci ltletme blu
ımdalı:i komisyonda yapılacaktır istekliler 2490 uyılı baana " 
yukuda 3 OncU maddede yazılı "rtlan uygun olarak huırladıklan 
muvakkat teminat ve teklif mektuplarını hlıwi 11rfları mnlı:Gr ta• 
rihte uat ıs e kadar koqıiıvon ttisHlfne •ermiş bulunac:aklardıı. 
Her iki ver için ayn ayrı teklif mektubu verltecelı:tir. 

-.-~l!lft Manklrat 
Miktarı inat Balntaa 

Bulundufu bat Ocak Kilometmıi 1L 3 Lira Lira Cinai 
lmıir • Aydm: Söke ~cmeti: 10800 23000 1725 Oca-t• 't-

İzmir • Aydın: 208 Fesle\ derf!l'i: 
1937 seneai lı:lnunu evetin 

n•un tarihine kadar mütebaki 

çıtrar llil 
kmlll 

tJOOo 24700 1852.5 topllllll 
kadir 3.5 ve 1938 teneaı 15 
m edilecektir (2344) 2·3'10 

Ankara , vali.liginden: 
1 - Kızılcahamam lı:aAlı dahilinde Domuzpman ormuındml 

4343 kental kuru çam enkaz odunu utıp çılranlmıftır. 
z - Sabt 25.8.937 çaqamba gtlnll aut 15.30 da An1rara orman 

mildtlrltliUnde açık arttırma ile yapılacaktır. 
3 - Odunun beher kentalinin muhammen fiati (17) kuruttaı'· 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankara orman mD

dtlrlUltinden ve Kısılcahamam ormaa idareainden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 55 tin 37 kuruıtur. 

(2573) Z-3983 



11-8.1937========================================= ULUS============================= 1 

Ankara Levazım Amirliği Satrnalma 
Komisyonu llanlan 

______ _; 

tLAN . . d .h 1 si ya· 
• 1 - İzm:r müsthkem mveki ihtiyacı ıçı? 6.8.~37 e 1 a : n 

p11acak olan 77400 kilo ayaktan sığır etine ısteklı çıkmadıgında 
2490 sayıh kanunun 40. ncı maddesine göre pazarlığa k~n~lmku~ 
tur. İlk pazarlığı 12.8.937 perşembe günü saat 16.30 da lzmır e ış 
lada yapılacaktır · ı· d Şartna· 2 - Etin tutan 30305 lira ve ilk teminatı 2273 ıra ır. 
mesi 152 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. . d k. 

3 İ .. addelenn e ı ve-- steklilcrin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cu m .. 'k l .. e saatte mus. 
•ı a ve temi~at makbuzlariyle yukarıda >:~zı 1 gun v 

2682
) 2-41l3 

tahkem mevkı satın alma komisyonuna muracaatları. ( 

. lLAN . . d - 1 ka· 
Li.ileburgaz tümen birlikleri ihtiyacı ıçın 37 ton sa e yag d 

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme~i 27.8.937 s~at 16 ~: 
dır. Muhammen bedeli 33300 lira ve ilk temınatr 2497 lıra SO k r kadar a-ruştur. T eklif mektupları belli saatten bir saat eve 1.ne 1 bul olunur. Şartnamesi 166 kuruş mukabilinde komısy?ndan \~ 
nabilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kanuni vesikalarıyle ve ~ 
te~inat ve teklif mektuplariyle Lüleburgaz tümen satın alma 0

• 

mısyonuna gelmeleri. (2652) 2-4106 

f LAN 
1 - İsparta garnizonu ihtiyacı için 185400 kilo un kapalı zarf-

la eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 26.8.937 perşembe günü saat 10 da lspartada 

tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun tahmin bedeli 13,S kuruş olup muvakkat teminatı 

1878 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda gör~lebili.r. . 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerındekı vesıka ve 

teminat makbuzlariyle teklif mektuplarını ihale saatinden en ~z 
bir saat eveline kadar mezkür komisyon başkanlığına vermelerı. 

(2636) 2-4105 

tLAN 
1 - Harb okulu ihtiyacı için açık eksiltmeye konulan 6400 ki· 

lo çilek reçelirt • ikinci eksiltme gününde istekli çıkmadığından 
bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - tık pazarlığı 21.8.937 cuma günü saat 11 de Ankara leva-
zmı amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 _ Reçelin tutarı 2809 lira 60 k~.ruş ol~p muvakkat temı!:1~~ı 
210 lira 72 kuruştur. Şartnamesi her gun komısyonda parasız goru· 
lebilir. 

4 - İsteşlilerin kanunun 2, 3 üncü maddel~rindeki vesika ~e te· 
minat makbuzJariyle yazılı gün ve saatte komısyona gelmelerı. 

(2625) 2--4103 
İLAN 

ı - Erzincan kıtaatı ihtiyacı için kapalr zarfla eksiltmeye ko
nulan ıss bin kilo unun eksiltmesi 27.8.937 cuma günii saat 16 da 
Erzincanda tümen karargahında satın alma komisyonunda yapıla. 
caktır. . 

2 - Unun tahmin edilen bedeli 25575 Jıra olup ilk teminatı 
1918 lira ıs kuruştur. Şartnamesi 130 kuruş mukabliinde komis
yondan alınabilir. 

3 .:... İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart olmakla 
beraber kanunun 2 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat mak· 
buzlariyle teklif m'ektuplarmı ihale saatinden en az bir saat eveti-
ne kadar komisyona vermeleri. (2635) 2-4104 

t LAN 
1 -Ankara garnizonu müessesesatmın ihtiyacı için ~apa!r zarf· 

la eksiltmede iken pazarlığa çevrilen 130 ton koyun etme ılk pa
zarlık gününde istekli çıkmadığından pazarlığı 27.8.937 cuma gü· 
nüne kadar devam edecektir. 

2 - Koyun <:tinin tutarı 49400 lira olup muvakkat teminatı 
370S liradır. Şartnamesi 247 kuruş mukabilinde komisyondan ve. 
rilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle yazılı güne kadar pazarlığı yapılmak üze· 
re hergün Ankara levazım amirliği satın alma komisyonuna 2el-
meleri. (2607) 2-4101 

t LAN 
1 - Ankara garnızon müessesatınm ihtiyacı için kapalı zarf

la eksiltmede iken pazarlığa çevrilen 42 ton koyun etine ilk pazar
lık gününde istekli çıkmadığından 27.8.937 cuma gününe kadar 
pazarlığı devam edecektir. 

2 - Koyun etinin tutarı 15960 lira olup muvakkat teminatı 1197 
liradır. Şartnamesi hergün komisyonda parasız .görül~r. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 üncü maddelerındekı vesika ve 
teminat makbuzlariyle yazılı gÜne kadar pazarlığı. yapılmak üzere 
hergun Ankara levazım amirliği satın alma komısyonuna e;elme-
leri. (2608) 2-4102 

tLAN 
ı. - Beytüşebab hudud taburunwı ihtiyacı olan 126.500 kilo 

fabrıka unu kapalı zarfla eksiltmeye lı:onulmuftur. 
le 2 - Eksiltmesi 14. ağustos 937 cumartesi günü saat 10 da mez

Gr taburun satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
J' 3 - Muhammen bedeli 22.770 lira olup muvakkat teminat 17.081 
ıradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
. 4 - İsteklilerin lmaunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te

nunat makbuzlariyle teklif melrtublarını ihale saatinden en az bir 
laat eveline kadar Beytüşşebab utm alına komisyonuna vermeleri. 

(2386) 2-3736 

iLAN 
k 1

1
- Kayseri korer krtaatmın ihtiyacı o1an 13000 kilo eade yafı 

apa ı zarf ~auJiyJe eksiJtmeye konulmuştur. 
ko 2. - Ekaıltme 18.8.937 çarşamba günü saat 16 da kor satın alma 

mısyonunda yapıJacaktrr. 
tı 7!1

-. Yağın muhammen bedeli 9880 lira olup muvakkat temina-
4 lıradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

illi - f stekJiJerin kanunun 2. 3 cfl maddelerindeki vesika ve te
bi nat nıakbudannr havi teklif melrtublannı ihale ıaatından en u 
~ laat evetine kadar Kayseri lror satın alına komiavonuna vermiı 

UDIDaJan. (2444) 2-3863 

Itır iLAN 
palı lı:lareU t&men birlikleri hayvanatı lçln 800 ton kuru otun b· 
dütii:;na yapılan eksiltmesinde teklif edilen fiat pahalı görül-
3 kuru en tekr~ kapalı zarfla satın alınacaktır. M~hammen f~ad 
dır. ~mı olup tutarı 28.000 liradır. İlk temınatı 2100 hra
bilir. lh 

1 
• 1 her gün tümen satın alma komisyonunda görüle

ru, muk:be'~! 24.8.937 sah günü saat 11 dedir. Şartnamesi 140 ku
evel kanu 1

• 1nde. veriJir. isteklilerin ihale saatından en az bir saat 
Tekirdağ '::ı vcsıka ve teminat makbudariyle teklif mektublarım 

(254S ) men satın alma komisyonuna vermeleri. 
2-3993 

l - Hozat b . iLAN 
sarf usulivle ek ~rlıklerinin ihtiyacı için 812948 kilo aaman kapalı 

2 - EniJm:ıJ~eye konulmuştur. 
men satın alına kesı .18.8.937 çar11amba günü saat 10 da Elaziz tU-

3 - Muham onıısyonunda yapılacaktır. 
natı 1218 lira 6~en tutarı 16248 lira 96 kurut olup muvakkat temi
lebilir. kuruttur. Şartnamesi her gün komisyonda görU-

4 - İsteklile • 
minat makbuz] nn kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te-
hir saat eveli ar~nı havi teklif mektublannı ihale saatından en u 

ne adar mezkQr komisyona vermit bulunmalan. 
'2-3860 

iLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaat hayvanatı için kapalı zarf 

usuliyle 360 bin kilo kuru ot alınacaktır. 
2 - İhalesi 9.8.937 pazartesi günü saat 16.30 da İzmirde kışlada 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhmmen bedeli lS.300 lira olup muvakkat teminatı 1147 

lira 50 kuruştur. 
4 - Şartanmesi komisyoda görülebilir. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3. cü maddelerinde ya

zılı vesikaları. muvakkat teminat makbuz ve teklif mektublarını i-
hale saatından en az bir saat evel komisyona vcrmit bulunma· 
lan. (2239) 2-3564 

lLAN 
1 - Adana tümen kıtaat ve müessesatının ihtiyacı için iki yüz 

on altr bin kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 18.8.937 çarşamba günü saat 15 de Adanada tü

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3- Unun tahmini fiati 12 kuruştan 2S920 liradır. Muvakkat 

teminatı 1944 liradır. Şartnamesi komisyondan görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlarını havi teklif' mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar Adana tümen satın alma komisyonuna ver-
miş bulunmaları (2468) 2-3844 

İLAN 
1 - EHiziz birliklerinin ihtiyacı için 810096 kilo saman kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 18.8.937 çarşamba gunü saat 9 da Elaziıı:de tii · 

men satın alma komisyonunda yap ılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 10126 lira 20 kuruş olup muvakkat te

minatı 759 lira 47 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görü· 
le bilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2429) 2-38S9 

İLAN 
1 - Ankara garnizon müessesatı ihtiyacı için 1080 ton yerli 

kok kömürünün 20.8.937 cuma günü saat ıs de kapalı zarfla eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

2 - Kömürün tutarı 29190 lira olup muvakkat teminatı 2187 
liradır. Şartnamesi 146 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar Ankara levazım amirliği satın alma komıs-
yonuna vermeleri. (2442) 2-3862 

lLAN 
1 - Ankara garnizonu müessesatı için 300 ton sömi kok kömü

rün 19.8.937 perşembe günü saat ıs de kapalr zarfla eksiltmesi ya. 
pılacaktır. 

2 - Kömürün tutarı 8400 lira olup muvakkat teminatı 630 li· 
radır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar Ankara levazım amırliği satın alma komis-
yonuna vermeleri. (2441) 2-3861 

l LAN 
İhalenin 

Cinsi Miktarı Fiatr Teminatı Tarihi günü saati 
Ton Lira Lira 

Un 340 46750 3507 26-8.937 Perşembe 10 
Arpa 318 15900 1193 26-8-937 ,, 15,30 
Sığır eti 110 20900 1568 27-8.937 Cuma 10 

1 - Samsun garnizonunda bulunan kıta ve müessese eratının 
ihtiyacı olan yukarda yazılı 3 kalem erzak kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin hizalarında gösterilen giinlerde 
ve şartnameyi almak ve İcab eden maHimatr öğrenmek istiyenlerin 
her gün tümen binasındaki komisyona gelmeleri. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
ma,ddelerindeki vesika ve teminat ve teklif mektuplariyle müraca
atları ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (2691) 2-4114 

Maliye vekaletinden: 
1 - 2020/1000/510 milimetre ebadında ve muhanunen bedeli 

(32640) lira olan (384) adet saç dosya dolabı ka h zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 17 .8.937 sah günü saat on beşte ve vekalet levazım 
müdürlüğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlüğünden ve İstanbulda Dolma
bahçede maliye evrakı matbua anbarı memurluğundan parasız alınır. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgeler ve 2448 lira~ı~ muvakkat teminat makbuz veya ban: 
ita kefalet mektuplariyle bırlıkte kanunun tarifatı ve şartnamedekı 
feraite tamamen uygun ve noks~nsız olarak yazacakları teklif 
mektuplarım havi kapalı zarfları ıhale saatinden bir saat evet ko-
misyon reisine vermeleri. (2378L 2-3834 

Şarki Karaağaç Halk.evi in~aat 
komisyonu başkanlığından 

Şarkt Karaağaçta yapılacak. hal_kevinin in,aatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bedeli k"if sekiz hın vUz dört Jira eekeen bir ku· 
ruft\lr. EksiJtme müddeti 19 ağustos 937 perşembe ıfinil saat on al
tıda bitecektir. 

Elrailtmeve iftirak edecekler kanunda vazıh Yesaikleriyle bir
likte 3 7.5 teminatlariyle beraber Karaağaçta mütetekkil halkevi 
inşaat komiıvonu bafkanhğına ve İsparta ilyönkurul başkanlığına 
müracaat etmelidirler. 

İnpata aid prtnameleri ve 
mak iıtivenlerin vukarıd• sözU 
tin olunur (2598) 

keşif krokisini paraııı olarak al
geçen tnakamlara müracaatlan l-

2-4010 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden 

Eksiltme tıanı : 
Yenişehirde Atatürk bulvarı üzerindeki apartnnanımıza ilave 

edilecek çatı katı ile ... ki tara~ın. izalasyon ifi eksiltmeye ko
nulmuştur. İhale 20.8.1937 cuma gunU saat 10 da Çocuk Esirgeme 
Kurumu genel merkeıin~e yapılacaktır. İzahat almak ve buna ait 
evrakı görmek istiyenl!nn ç. E. Kurumu heaab i•leri direktörlü-
ğüne müracaat etmelerı. 2-4093 

Türkiye Cüınhuriyeti 

Ziraat Bankasından 
Bankamızdan evelce t~kaü~lü~ tazminatı alarak ayrılm•• olan 

eski memurlanmrzdan ahıren ıntışar eden 3202 numaralı Türkiye 
cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 62 inci maddesi mucibince 
beyanname vermek suretyile. tekaütlük haklarını muhafaza etmek 
fstiyenlerin bu beyannamelerı 12.9.1937 tarihinde bitecek olan müd
detin hitamından evet bankamıza tevdi etmeleri kendi menfaatle· 
ri iktizasından bulunduEU ilan ve tebli~ olunur. (2676) 2-4108 

' 

P.1,. T. U. Miidiirlü~inden 
1 - 3222 sayılı Telsiz Kanunu 1 Ağustos 937 tarihinde meri. 

yetr gırmı tıı Bundan sonra yapılacak telsız tesısatı ve a ın ak 
radvo cihazları için derhal ruhsatname almak Hizrmdır Bu kanu. 
nun muvakkat maddesi mucibince 1 A~ustos 937 de mevcud tel
siz tesisatı ve radyo sahibleri Ağustos 937 içinde nıhsatname al
m1 a mecburduı. Bu ruhs tnameleı P T . T Me rkc ler n en 11 1• 

nacak 15 kuruşluk damga puluna tabi matbu beyannameler muka_ 
bilinde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 kuruş.. 
luk d amga puluna tabidir. 

Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin İcra Vekillerı Heye. 
tince kabul olunan tarifesı gazetelerle ayrıca ncşredilecektit. Bu 
tarıfeye göre nüfusu on binden fazla olan yerlerde ikametı?§hlar
dan eskisi gibi senede on lira ve nüfusu on binden aşağı olan ver
i r nt'de beş hra alınır fkametst.ihlardan J?avri yerlerden alı· 
nacak ücretler içın ayrıca gazetelrele neşredilecek tarifeye veya 
P. T T Merkezlerine müracaat etmek icab eder. 

937 mali senesine aid ücretlerin Evliil 937 nihayetine kadar 
P. T. T . idarclerıne tesviye edilmesi lfizım gelir. Eylül sonuna ka
dar verılmiyen ücretler % 20 fazlasivle tahsil ve Te rınıevvel ni. 
hayetine kadar vermivenlere bir ihbarname ile on beş günlük bir 
mühlet verılir. Bu on beş gün ıçinde de borçlarını vermıvenlerın 
ruhsatnameleri iptal ve haklarınrla kanuni takibata tevessül olunur. 

• 2 .- Telsiz Kanununun meriyete l?İrdiği tarihten evvel tediye 
edılmış olup da 937 mali senesine cari olan ücretler 937 senesi için 
alınacak ücretten mah ub edilecektir. 

3 - Bu kanun hiikiimlerıne göre esasen ruhsat verilmesi caiz 
olmrvan kimselerden verici veya hem vericı ve hem al cı telsiz te. 
si.satı vücuda getirenler hakkında bir seneden üc seneye kadar ha
pıs cezası hiikmolunur ve tesisat zabt ve müsadere edilir Ruh at 
alm ' cai7 n 1 :ı n kimseler tarafından ruhsat al ınmaksu:ın verici 
veya hem verici ve hem alıcı tesisat vücuda getirilirse bir aydan al
tı aya kadar hapis veya yüz liradan bin liraya kadar ağır para ce. 
zası hükmolunur. 

Ruhsat almaksııın yalnız alıcı tesisat veya cihazı vücuda geti. 
renleı veva kııllananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağrı 
para cezası hükmolunur. 

Seferberliğe hazırlık veya zamanında ve vahud hazarda örR 
idare mıntakalariyle her nevi askeri memnu mrntakahırrla birınci 
fıkrada vazıh fiili işleyenler hakkında beş seneden on seneye ka. 
dar acrn h:ıoic ve ikinci fıkrada vazıh fiili ı leyenler hakkında bir 
seneden üç ıeneve kadar ağır hapis ve üçüncü fıkrada vazıh fiili 
isleyenler hakkında ise bir avdan altı aya kadar hapis cezası veri. 
lir. 2 - 4039 

P. T. T. U. 1\Jlüdürlüğünden 
Telsiz ücret tarifesi 

J - Umumi telsiz telefon neşriyatını afmağa mahsus tesisat 
1) 3222 numaralı Telsiz Kanununun 7 nci maddesınin A fıkra· 

srnda yazılı, umumi telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus tesi
sattan her mali sene için alınacak ücretler aşağıdaki fıkralarda gös
terilmiştir: 

a) Yalnız kulaklıkla dinliyebilen kristal dedektörlü Uimbasız vı 
hoparlörsüz ahizelerden 2 lira, 

b) Meskenlerden, nlifusu on binden az olan yerlerde 5 ve nüfu
su on binden çok olan şehirlerde 10 lira, 

c) Kara ve hava nakil vasrtalariyle liman dahilinde çalıpn de
niz nakil vasıtalarındaki tesiıttan 10 lira, 

d) Liman haricinde çalışan yolcu vapurlarının salon veya gü
ğertelerine mevzu tesisattan 30 lira, 

e) Nüfusu on binden az olan yerlerde, umuma mahsus kahveha
ne, çayhane, kıraathane. pastahane, lokanta. birahane, gazino. sıne
ma, tiyatro. dans salonu ve barlarda otellerin umumi salon ve bah· 
çelerine mevzu tesisattan 10 lira, 

f) 10 ila 100 bin nüfuslu şehirlerde, e) fıkrasında sayılan umu· 
ma mahsus mahallere mevzu tesısattan birinci sınıf içın 20, ıkinci 
sınıf için 10 lira, 

g) 100 ilti 250 bin nüfuslu tehirlerde; e) fıkrasında sayılan umu
ma mahsus mahallere mevzu tesıaattan birinci sınıf için 30, ikinci 
sınıf için 20, üçünci.ı sınıf için 10 lira, 

h) Nüfusu 2SO binden fazla olan şehirlerde, e) fıkrasında sa
yılan umuma mahsus mahallere mevzu tesisııttan birinci sınıf için 
50, ikinci ıınıf için 30, üçüncü sınıf için 20, dördüncü sınıf için 
10 lira 

i) Halkevleri, apor kulüpleri, askeri kulüp ve mahfeller, ·ı;~~t;: 
haneler, mektebler ile belediyelrin mnafii umumiyeye hadim tesi
satından S lira, 

j) Spor kulüpleriyle askert kulüp ve mahfillerden gayri kulüp
lere, bankalara ve telsiz alıc11ı satan müesseselere mevzu tesiııanan 
nüfusu on binden az olan yerlerde 10, 10 ila yüz bin nüfuslu tehir
lerde 20,100 iHi 2SO nüfuslu tehirlerde 30,250 binden fazla nufuslu 
tehirlerde 50 lira, 

k) Yukardaki !ıkralarda söıü geçmiyen biHlmum teaisattan 10 
r ıra, ...... 

2) Birinci maddedeki ücretler beher tesisatın yalnız biı hopar
lörü mevcut olduğuna göre te&bit edilmiş olup bu tesisattaki ho
parlör adedi birden fazla olduğu takdirde beher fazla hoparlör için 
keza her sene 0/0 25 niıbetinde fazla ücret alınır. 

3) Birinci maddenin e) fıkrasında sayılan umumi mahaller; 
mahalli belediyelerce tasnif edilmemiı ise birinci sınıf ücrete tibi 
tutulur. 

11 - Hususi tesisat 
4) Kanunun 7 inci maddeaının B hkraıında vazıh. abone olan

lar için matbuat, borsa gibi haberleri almağa yarıvan • husuıi tesi
eattan keza her mali sene için 10 illi 100 !>in nütuılu şehırlerde 50 
ve yüz binden yukarı nüfuslu fehirlerde 100 lira alınır. 

111 - ilin, rekllm Pt! transmısyon 
5) P. T. T. idaresinin telıiz postalarından biri vaaıtasiyle neş

rettirilecek ilin ve rekllmlardan aşağıdaki cetvelde gosterildigi 
yeçhile ücret alınır. 

Günde bir defa okunmak Beher defası için lı:elime 
üzere ilan müddeti başına alıncak ücret 

Gün Ay Lira Kuru, 

l 00 ~ 
3 00 ~ 

12 00 20 
l 00 15 
S 00 JO 

Bu ilin ve reld1mlardaki kelimeler, telgraf kelimelerinin tada.o 
clmdaki esaslara göre sayılır ve beher ilin n rekllmda mcYcut ke
lime adedi beften az elliden fazla olamaz. 

6) P.T.T. İdaresinin telaiz poatalarındaa biri nsıtaaiyle yapı
lacak transmisyonlardan beher saat ve kesri için altmı, lira Bcret 
alınır. Ancak; gerek Devlet müeaseselerinin gerek hususi mües
seselerin vaptıracakları bu transmiayonlar için stüdvo ile trans
misyon yapılacak mevkiler arasında vücuda getirilmesi muktazi 
netriyat devresi ile telefon deneainin P.T.T. idaresi tarafından 
lüzum gösterilecek ,ekilde teıis masrafı alikadar müe19eaclerc 
aiddir. Aksi takdirde transmisyon talebleri kabul edilmez. 

7) S ve 6 ncr maddelerdeki ilan. reklam ve tranamisyonlar için 
alınacak ücretler Devlet müe•~selerinden ve menafii umumiyeye 
hidim müesseselerden Uçte biı olarak alınır. P.T.T. idaresinin ilin, 
reklfim ve transmisvonları ücrete tibi değildir. 2-4040 

Ankara Belediye Reisliğinden 
• Ankara beledi.ye. binası ittisalinde 127 adanın parsellerini uş

kıl eden &nala~ ıstıml11t edilecektir. Sahiplerinin tapu senedi ve 
kadastro çaplarıyle lmar müdürlüğüne mürcaatlar ·1· 1 

(2688) 2-4;l~ an o unur. 
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rSüMER BANK 

1 

Umumi Müdürlüğünden 
Banka ve müessesatınuzda istihdam olunmak üzere a~

mancaya vakıf dört muhabere memuru ve üç almanca daktı
lo imtihanla alınacaktır. 

İktidarlarına göre kendilerine ücret verilecektir. 
İsteklilerin 20 ağustos. 1937 de imtihanları icr.a edilmek ı 

üzere Ankarada Umumi müdürlük personel şubesıne ve İs-
tanbulda İstanbul şubemize müracaatları. 2-4111 

~~::::::;;;::r:;ı;;,-:;ı:;m:;;ıı:-··-~---;::;:;:;c~-~:ıı;:;::ıııı:ı:ıımıııııı:ı::::rmıııı:m.-ııımıı:mıı,; 

C. H. P. ~ey han Jlyönl{_urul 
Başkanlığından 

1 _ Satılacak maim cinsi ve mikdan: Hudud ve evsafı şartna
mede gösterilen 1440 metre murabbamdaki eski Oruz dibak arsası. 

2 _ Muhammen bedeli 20000 yirmi bin liradır. 
3 - Şartnamesi C. H. P. Seyhan ilyö?~urul ~ürosunda .parasız 

olarak verilir veya posta ücreti gönderildığı takdırde adresıne yoL 

lanır. d p · k 
4 _ Artırma 7. eylUl. 937 salı günü saat 18 Adana a artı u-

rağında yapılacaktır. 
S - Artırma kapalı zarf usuliyledir. 
6 _ Kapalr zarfla yapılan teklifler haddi layikinde görülmezse 

artırma ve satış pazarlığa çevrilir. . .. . 
7 - Muvakakt teminat mikdan 1500 hın beşyu~ lıradır •. 
8 _ Teklif mektupları 4 üncü ma?d~.de yazılı ıhale va~tınden 

bir saat eveline kadar C.H.P. Seyhan ılyonkurulu başkanlıgına ve-
rıilmiş bulunacaktır. . 

C H Partisinin malı olan Adanada vaki Oruz dıbak arsası yu-
karık0i ~addelere göre kapalı zarf usuliyle satılığa çıkarılmıştır: 
1steklilerin muayyen gün ve saatte teklıf m7kt;upla~ını verm~len 
ve ihale vaktinde bizzat veya noterlikten tasdıklı v:kaletnamelı ve
killerin Adanada C.H.P. Seyhan ilyönkurul kuragında hazır bu-
lunmcıları ilan olunur. (2673) 2-4096 

Malatya ilhaylığından 
1 - 38000 lira keşif bedelini muhtevi olup yirmi gün müddetle 

ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan Mala~ya memleket 
hastahanesi ikmali inşaatına aid keşifname muhtevıyatı hakkında 
Nafıa vekaletiyle muhabere yapılmasına lüzum görülmüş v~ ~u 
sebepten ötürü mezkur inşaat ihale edilemiyerek 7.8:937 tarı_hın
den itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulıyle yenıden 
eksiltmeye konulmuştur. .. 

2 - 23.8.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat on dortte 
ihalesi yapılacaktır. . . 

3 - Bu işe aid 7,5 muvakkat temınat 2850 lıradır. 
4 - Posta ile gönderilecek mektupların vaktinde alınmış olma

sı lazımdır. 
5 - İsteklilerin 937 yılı için Nafıa vekaletinden verilmiş ehliyet 
vesikasiyle muvakakt teminatı da ihtiva eden teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat eveline kadar vilayet daimi encümeni reis
liğine tevdi eylemeleri ve keşifname ve şartnamesini görmek isti· 
yenlerin vilayet nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(2675) 2-4094 

PAZARLIK İLANI 

Malive Vekaletinden: 
ı - Pa;~rlığa konulan iş (mahzeni evrak binası ka1örifer tesi

satı tamiri.) Keşif bedeli (2094) lira. 
2 - İstiyenler bu işe aid evrakı görmek ve izahat almak için 

maliye vekaleti mali emlak müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
3 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
4 - Pazarlık 20 ağustos 937 cuma günü saat 15 de milli emln 

müdürlüğünde vapılacaktır. 
5 - Pazarlrğa girebilmek için isteklinin 157 lira 15 kuı:uş. te. 

minatı yatırmış olması ve Ankara nafıa müdürlüğünden bu ış ıçin 
verilmiş ehliyet vesikasını göstermesi lazımdır. (2547) 2-3952 

Amasya Belediye Reisliğinden 
Belediyemiz elektrik müessesesinin 75. lira ~y~tklı fen memur

luğu ve altmış lira aylıklı buhar makin~sı makın~st ~uavinliği. a
çıktır. Bu vazifelere talip olanların ehlıyet ve şımdıye kadar tfa 
ettikleri hizmetlere aid vesikalarının asıllarını veya tasdikli su
retlerini göndermek suretiyle belediye reisliğine müracaat etme· 
Ieri itan olunur. (2674) 2-4099 

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

4 üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık 
ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7 ağustos 1937 günü akşamımı 
kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur.. 2-3016 

•Lx1x1x1xXx:ı:p:P:x1z1x1xJ#cJ#c1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1ıfl• 

Ergani bakırı türle 
• 

anonım şirl{etinden : 
1 - Şirketimiin Ergani madeninde inşa ettirecezği: 
a) İdarehane binası, 
b) İkametgah binaları, 
c) Cevher silosu, 
d) İzabehanenin, kuvvet santralının, zinter tesisatının mahal. 

linde inşası icabeden aksamı 
Kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli takriben üç yüz elli bin liraya baliğ olan 

bu inşaata mütealiik münakasa şartnamesi ile merbutatı şirekti
mizin Ankarada Ulus meydanında Koç hanındaki merkezi idare
sinden on lira mukabilinde alınabilir. 

3 - Mevzuubahs inşaata aid teklif evrakı 23 ağustos 937 tari
hine mi.isadif pazartesi günü saat on beşe kadar şirketimize tevdi 
ed i imiş bu lunmalıdır. ?-3870 

Aktif 

Kua.ı 
Altın safi kilogram 21.044,426 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabırıerr 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kil n""~~·· 5.054,474 
Altına tahvili kabil "'erbest 
döviz1er 
Diğer dövizler ve borçlu 
klirine: bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte erli ' 0 n evrakı naktive 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
terine te'1 fi kan 1-ı~?:ine tara· 
fındı>n vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine hnnnlarr 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

A naktiycnin karşılığı es· 
h::ım v• t~h·ril~t (itibari 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
7 Ağustos 1937 Vaziyeti 

LiRA 

29.600.668, 74 
14.504.889,-

905.577,63 

1.088.379,21 

7 .109.521,60 

7.822.12 

36.366.584, 70 

158.748.563,-

13. 496.827 .-

3.000.000,-
34.884.953,40 

LiRA 

Sermaye: 
ihtiyat Akçesi: 

Adi ve revkalade 
45.011.135,37 Hususi 

Tedavüldeki banknotlar: 
1.088.379,21 Deruhte edilen ~vra 1·ı 'laktive 

Kanunun 6 ve 8 inci madcle· 
lerine tevfika;ı hazine tara· 
fından vaki tediyat 
Deruhte e:iilen evrakı naktive 
bakiyesi 

43.483.928,42 Karşılığı tamamen altın ola· 
rak ilaveten tedavüle 
vazedih~n 

Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk liras• mevduatı: 
l45·251•736·- Döviz teahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövir.ler ve alacaklı 

37.884.953,40 kliring bakiyeleri 

Muhtelif: 

Pasif 

LiRA LiR~ 

15.000.000,-

)05.172,40 
4.516.007,70 6.621.180,10 

158. 748.563,-

13.496.827,-

145.251. 736,-

19.000.000,-

9.000.000,- 173 25t. 736.-

13.214.788,80 

721.892,96 

27.134.914,44 27.856.807,40 

105.762.389,30 

l 
Deruhte edilen evrakı 

kıymetle) 38.110.304,30 
B Serbest esham ve tahvilat _ 3. 796.331,60 

41.906.635,90 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvil.lt üzerine 

':..f:o;sf'~"'~ları 

Muhtelif: 

fi __ 

66.252,14 
8.214.114,01 

Yekun 

8.280.366, 15 
4.500.000,-

14.299. 767 ,ıs 

341.706.901,60 
- - -

Yekô11 341.706.901,60 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 1skont1J ha ıidi % 5 172 altın üzerine avans o/o4ı /2 

İzmir MilJi Emlak Müdürl~Oiinden Tapu ve l(adastro Umum 
Müdürlüğün-den Darağaç sehidler Demirhane ııokağında 39 eski 37-2 yeni 33 t~j 

No. lu yün ~e ip1ik tarama fabrika binası ve içinde listesi İzmır 
Milli emlak dairesinde mevcud makine ve alatları ile yalnız fab. 
rika hududu dahilinde hancı Halil oğulları tarafından yapılmış o
lan yazihane binası hariç olmak üzere mülkiyeti 61111 lira muham· 
men kıymetle bedeli 8 sene ve müsavi taksitte ödemek üzere ve 15 
gün müddetle kapalı zarf usuliyle satışa çıkarılmıştır. İhalesi. 26. 
8.937 perşembe günü saat 15 dedir. Altctl~m yüzde 7,5 temınat 
akçesi yatırmaları ve kapalı zarflarını yevmı mezkurda saat 14 d.e 
kadar İzmir Milli emlak müdürlüğünde satış komisyonu riyasetı-

1 - Umum müdürlük hademe ve odacıları için kumaş ve mal
zemesi müteahhide aid ve yerli mallar pazarından alınmak üzue 
29 katı erkek ve kadın elbisesi açık eksiltme ile diktirilecektir. 

2 - Eksiltme 23.8.937 pazartesi günü saat üçtedir. 
3 - Beherinin muhammen bedeli 26 liradır. 
4 - Şartnamesi umum müdürlük levazım müdürlüğünde görü

lebilir. 
5 - İsteklilerin tamamının muhammen bedeli üzerinden % 7.5 

pey akçesiyle mezkur günde umum müdürlük levazım müdürlü
ğünde toplanacak komisyona müracaatları ilan olunur. 

ne tevdi etmeleri. (2639) 2-4097 

Ankara Valiliğinden: (2596) 2-4008 

Keşif bedeli 1856 lira 50 kuruştan ibaret bulunan kazma kürek· 
le bunlara aid kızrlcıkdan mamul sapların alınması ihalesi 2. eylül 
937 perşembe günü saat 15 de Vi"layet daimi encümen odasında ya-
pılacaktır. ; 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Yenişehirde 1324 numrah adada 377 metre murabbaı vüsatin. 

deki İmar müdürlüğüne aid 2 numaralı parsel açık artırma ile sa· 
tılacaktrr. Beher metre murabbaı beş lira muhammen kıymetinde 
olan bu arsanın ihalesi 26 ağustos 1937 perşembe günü saat 17 de 
İmar müdürlüğü binasında yapılacaktır. Taliplerinin muvakkat 

Muvakakt teminatı 139 lira 24 kuruştur. 
İsteklilerin ticaret odası vesikası ve teminat mektubu veya 

makbuzlariyle sözü geçen gün ve saatte Vilayet encümenine mü
racaatları. İsteklilerin keşif ve şartnameyi hergün Nafıa müdür. 
lüğünde görebilirler. (2634) 2-4098 teminatlariyle müracaatları ilan olunur. (2687) 2-4116 -

Tezgahdar 
aranıyor 

Bakkaliye işini iyi bilir iki 
tezgahtara ihtiyaç vardır. En az 
beş yüz lira itibari kefalet vere_ 
bilecek isteklilerin 47 No. lu 
Posta kutusuna vazıh adresleri-
ni bildirmeleri. 2-4120 

ZAYİ 

931-932 yılı Burdur idadisi 
kısnu umumi ikinci sınıftan al
mış olduğum şehadetnamemi za
yi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Habip oğlu Hüseyin Özmen 
2-4112 

ZAYt 

Ankara belediyesinden almrş 
olduğum 253 numaralı bisiklet 
pilakasını zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eski pilakanm hük
mü olmadığını ilan ederim. 

İsmetpaşa Doğruyol Aykut 
sokağı No. 3 İzzet. 

________ 2-4110 

Almanca Hususi 
Ders Verilir 
İkmale kalan talebeler imti

hana yetiştirilir. Şerait ehven. 
Mektubla "Post restant Vedad 
Pınar,, adresine müracaat. 

2-4121 

İmtiyaz sahibi ve Başmu · 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idarf' 

1 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENf K. 

Ulus Basımevi: ANKARA 

1 
EMNİYET SANDIGI İLANLARI 

1 
Emlal{_ alıcılarına seliiz tallsİtte sabs vaziyetleri 

SEMT 1 

Paşabahçesi köyiçi mahallesi elyevm iskele 
desi eski 1 yeni 26/ 1, 26/ 2 No. lu 
Kocamustafapaşa Alifakih mahallesi ağaç 
sokak eski 3,5 yeni 7, 7/1, 7/ 2,9 No. lu. 

cad-

kakan 

Kocamustaf apaşada, Kocamustafapaşa caddesi es
ki 250 yeni 278 No. lu. 

Beylerbeyinde Burhaniye mahalJesinde Halitağa 
bayır sokak eski 2 yeni 38/l "üstünde 38,, 
Sultanahmette Akbıyık mahallesinde arabacılar 
kışlası sokak eski ve yeni 10 No. lu. 
Beyoğluı:ıda eski Kamerhatun yeni Hüseyinağa 
rnahallesınde süslü saksı sokağında eski 4,6 yeni 
14, 16 No. lu. 
Tophanede karabaş mahallesinde Lüleci arastesi 
ve kale sokak eski 26, 26 mü. yeni 26, 3 mü. No. lu. 
Kadıköy Zühtüpaşa Bağdat caddesi eski 18 yeni 
128 No. lu. 

Muhammen 

Ustünde üç oda ve mutbağc bulunan 
bahçeli kargir fırın 
12 odalı ve 3 banyolu kargir apartı. 
man, bahçede ayrıca 2 odası bir sun-
durma bir hela bir saksı imaline mah-
sus fırını vardır. Elektrik ve terkos 
tesisatı ve altında iki dükkanı vardır. 
Yarını katı kargir üstü ahşap bir ev 
11 odalı 2 sofası , hamamı bahçesi 
elektrik ve terkos tesisatı vardır. 
Sekiz odalı iki sofa ve bir taşhklı 
kısmen kargir ahşap ev. 
Dört odalı ahşap ev. 

Dört daireli kargir apartıman, daire
ler dörder odalıdır. Elektrik, terkos, 
havagazı vardır. 
Mukaddema iki dükkan elyevm ahır 

Kargir zemin üzerinde ahşap köşk. üç 
bölük olup 24 odalı, terkos ve elektri
ği havidir. Büyük bahçesi ve banyosu 

kıymeti 

5000 

4600 

3000 

700 
300 

11000 
210 

vardır. 20000 
1 - Arttırma 6 eylül 937 tarihine düşen pazartesi günü saat 13 ten 15 e kadar yapılacak ve gayri 

menkul en çok bedel verenin üzerinde kalacaktır. 
2 - Arttır?1aya girmek için muhammen kıymetinin % 10 nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 
3 -A ~e~elın dörtte biri peşin ve geri kalanı 8 senede sekiz müsavi taksitte ödenir, taksitler % 5 

faize tabıdır. 
4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede ipotekli kalır. 

2-4109 
(5010) 

YENi SiNEMALAR HAIK 
Bugün Gündüz İKİ Film Birden 

1- ŞANGHAY 
Baş Rollerde : 

Charles Boyer - Loretta Young 

il - KADIN İSTEYİNCE 

Adolf Wohlbrück - Lil Dagover 

Bugün Gündüz ve Gece 2 Film Birden 
1- HORTLAK 
Tüyler ürpertici korkunç sahneler1e 

dolu bir sergüzeşt 

II- PRANGA 
Haksız yere mahkfun olan bir 
gazetecinin yürekler parçalıyan 

acıklı macerası 

G E C E HALK MATİNESİ 12.15 DE 
ŞANGHAY ATLANTİK 

ŞEHİR BAHÇES!ND~ 
BU GECE SAAT 21.30 DA : 

VOLGA ATEŞLER tçf NDE 


