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Bayındırlık Bakanlığının Sıvasta yaptırdığı büyük tamir atölyesinin inşaatı ilerlemiştir. Yukarıda: atölyenin bugünkü manzarasını görüyorsunuz. 

Cumhuriyetin çok güzel bir eseri lzmirde matem 
Sıvastaki demiryolu atölyesi 

Yaralanan
lardan şİr· 
ket müdürü 
Ali M eltıın' 
la Osman 
da dün öl
düler. Bü
tün lzmir 
yas içinde
dir. 

Olenlerin cenazesi 
törenle kaldırıldı inşası bu yıl bitiyor 

İzmir, 5 (Hususi muhabirimizden) - İzmir bugün büyük bir matem güni 
yaşadı. Bayraklıdaki patlama faciasında ölenlerin cenazeleri büyük törenle kat 
dırddı. Çok heyecanJı ve çok müeHİr oldu. Atölye senede bin vagon yapacak yüz lokomotif 

on sekiz bin vagon tamir edecek 
Yangın da yaralanan ve yananlardan şirket müdürü Ali Meftun ve Kavalab 

Osman da bugün öldüler. Ve cenazeleri kaldırıldı. Şehrimizdeki bütün ileri ge
lenler ve binlerce halk cenaze töreninde hazır bulunuyorlar, elli kadar otomobil 
alayı takib ediyordu. Alayda muhtelif kurumlar tarafından gönderilmiş yüzlerce 
çelenk göze çarpıyordu. Bütün nakil vasıtaları mateme iştirak etmişler ve cenaze 

töreni esnasında durmuşlardır. Bizde henüz çok yeni olan demir endüstrisinin yanıhaşında Devlet 
demiryolları idaresini görürüz: yurda, bir tek kelime ile muasır haya
tı getiren demiryolu, memlekette verimli bir iş hacminin kuru!ma~ın! 
da sağlamıştır. Demiryolu inşaatında çalışanlarrn sayısı, Türkıye ışçı 
mikdarının en büyük kısmını ifade eder. Bilhassa, kurulmakta olan ye
ni bir lesisle devlet demiryolları; yalnız en çok vatandaşa iş veren 
bir müessese değil, en büyük ve verin li bir endüstrinin de mümessili 
vaziyetine geçiyor. Bu yeni tesis ''Sıvas atölyesi,, dir. 

Bizim Bayındırlık bakanlığı
nın örnek olmaya değer bir pren
sipi vardır: işin değerini anlatma~ 
yı işin eserine bırakmak.. Su iki 
kelimelik ''Sıvas atölyesi,, ;in se
nede bin vagon yapacak; 100 lo
komotif, 250 yolcu ve 1800 de yük 
vagonu tamir edecek, 1200 işçi ça
lıştıracak koca bir müessese oldu
ğunu nasıl tahmin edebilirsiniz? 

Yangının suçlusu olarak lehimci Osman ileri sürülmekte idi. Bu adam da 
ölmüş olduğundan hakkmdaki takibat durmuştur. Şimdi mesuliyetin şirketin şahsi
yeti maneviyesine terettüb edip etmiyeceği noktası araşbrılmaktadır. Şirket mü. 
dürü ihtizar halinde iken adliyece ifadesi ahnmak istenmişse de doktorlar müsaade 
etmemiş ve ifadenin alınması kabil olamamıştır. 

Çinde durgunluk var 

ı Japon elçisi görüşmek 
içi Nankin'e g·diyor 

Devlet dcmiryollarınm uzayıp gi
den hatlarının tulü ve bunların üzerın· 
de çalışan, işleten işliyen ve edevatın 
o nisbttc fazlalaşması, muayyen bir 
kilometre kattettikten sonra muntazam 
bir plan altında tamir edilmelerini ge
rektirmektedir. 

Atölyenin inşaatından bir görünu§ 

Londra, 5 (Hususi) - Gerek japon kaynaklarından ve gerek Çin 
kaynaklarından gelen haberlere nazaran son 24 saat içinde Şimali 
Çinde esaslı hiç bir çarpışma olmamış ve vaziyet normal geçmiştir. An
cak bu durgunluğu harbın tamamiyle bittiği manasına a)mamalıdIT. 
Çünkü her iki taraf da şimdiki halde bu mıntakaya kuvvetli asker yığ
ınakla ve tertibat almakla meşgqldür. 

Tokyodan gelen haberlere gö
re, japon tayyareleri bir takım ke
şif uçuşları yapmışlar ve Kalagan
Pekin yolunda Çin kıtalannın e
hemiyetli tahşidat yaptıklarmı 
görmüşlerdir. Tayyareler Kalga
nrn 100 kilometre kadar şarkında 
iki zırhlı treni bombardıman et
mişlerdir. 

Her gün biraz daha uzamakta olan 
hatların bu nisbette artan muharrik ve 
müteharrik edevatının tamirlerine Es
kişehirdeki büyük atölye ile Yediku· 
le, Halkapınar ve Alsancak atölyeleri 
kendi mıntakaları içindeki kısımlarını 
yapabilmekte idiler. Bunun için de 
fevkalade tedbirler alınmıştı. Halbu
lci, rıormal bir işletme için normal bir 
tamir de zaruri olduğundan Sivas a
tölyesinin inşasına karar verilmiştir. 
Bir senedenberi, yapısı, faaliyetle de
vam etmekte olan büyük atölye işte de
miryollarımı71n istikbali ile alakalx o
lan bu yenileme ve yeniden yapma işi
ni başaracaktır. 

Bu sene içinde bitirilecek olan in
şaat ışleri devlet demiryollarrnın kon
trolü altında ve mı.ihendis galib firma
sı tarafından yapılmaktadır. Demiryo· 
lu endiıstrisi en çok gelişmiş olan mem
leketlerde tatbik edilmekte olan randı
manlı çalısına tarzını tatbik edecek o
lan bu müessese, aynı zamanda, kendi 
çatısı altında çalışacak olana konforlu 
bir hayat da temin etmiş olacaktır. 
Şi.ifaj, vantilasyon ve yıkanma tesisatı 
en pratik ve modern bir şekilde yapıl
maktadır . 

Yavrularımızın mekteblerde el işle
ri yaptıkları salonlardan tutunuz da , 
küçük sanat sahihlerinin çalıştıkları 

mütevazi yerlere kadar, atölye ismine 
kulağımız o kadar alışmıştır ki bu ko· 
ca inşanın kaphyacağı yere aid rakam
lar sizi muhakkak hayrete düşürecek

tir: Atölye 36.000 metre murabbaı ç.atı 
altında olmak üzere 122.000 metre mu
rabbaı biiyüklüğünde bir sahayı dol
durmaktadır. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Irak Filistin'in 
bölünmesini 
protesto etti 

Cenevre, 5 (A.A.) - Irak, Cenevre
deki delegasyonu vasıtasiyle Milletler 
Cemiyeti umumi katibliğine bir nota 
göndererek Filistin'in bölünmesini pro. 
testo etmiştir. Irak hükümetine göre bu 
taksim, Filistine karşı bir adaletsizlik
tir ve bu haksızlığı vahim kayguya düş
meksizin düşünmeğe imkan yoktur. 

Protesto, ingiliz komisyonu tarafın. 
dan ileri sürülen tekliflerin daimi bir 
ha] suretine elverişli olmadığını bildir. 
mektedir. Böylece bir hal sureti ümidi 
Filistinin tamamen müstakil tanınması
na ve orada yahudilerin bir ekalliyet va
ziyetini kati olarak kabul etmelerine 
bağlıdır. 

Irak hükümeti, netice olarak, kati 
bir bal sureti için cemiyete mütemmim 
bir nota vermek niyetinde olduğunu be
yan etmektedir. 

Notada Irak'm Filistin arablan nez. 
dinde oynadığı sulhçu rol ve onlara yar
dım vadetmek suretiyle a)d[ğı mesuliyet
ler hatırlatılmaktadır. 

Bir i tal yan radyo 
istasyonunda yangın 
Roma, 5 (A.A.) - Romanın San

polo telsiz telefonunda mühim bir 
yangın çıkmıştır. Hasa.r iki milyon Ji. 
rettir. Yangın, kondansatörlerin fazla 
ısınması yüziinrlen çıkmışt[r 

lstanbulda Japon denizcileri 
· şerefine ziyafetler verildi 

r Japon denizcileri Tak•im abide•i önünde selcim vaziyetinde 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Japon 1 yafeti vermiştir. 
mekteb filo:su kumandanı Amiral Ko- Bu akşam Heybelideki deniz mek· 
ga, maiyeti erkanı ve gemilerdeki ja~ tebinde amiralin şerefine bir garden-
pon talebesinin bir kısmiyle birlikte parti verilecek ve gece yarısına kadar 
öğleden önce müzeleri, Topkapı sara- devam edecektir. 
yını ve büyük camileri ve çarşıyı gez

miştir. 

Kolordu kumandanı bugün 13.30 da 
j.apon amirali Koga şerefine bugün 
Trabiyadaki Tokatlıyan otelinde bir 
öğle ziyafeti vermiştir. 

Tokyo büyük elçimizin kainpederi 
B. Galib KamaH de saat 16 da Park 
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Şimal1 Çinde japon müfrezeleri te
mizleme hareketine devam etmektedir
ler. 

Tokyoda, Şipıali Çin vaziyeti hak
kında dün şu tebliğ çıkarzlmıştır: 

4 ağustos günü, askeri harekat sah
nesinde vaziyette değişiklik olmamıt

tır. 

3 ağustosta japon tayyareleri, Han
kova doğru ilerlemekte olan 84 üncu 
Çin fırkasını bombardıman etmişler ve 
bu fırkayı ağır zayiata uğratmışlar~ 

dır. 

3 ağustostanberi Hankovda Çinliler 
japon kolonisine pirinç ve tuz satmak· 
tan imtina etmektedirler. Merkezi or· 
dularm bir buçuk fırkası, imtiyazlı ja• 
pon bölgesini kuşatmıştır. Bu yüzden 
Hankovda vaziyet vahamet kesbct
miştir. 

Japon harbiye bakanlığı, Japonya
nrn zayiat yeklınunun 3 ağustosta 364 
ki iye baliğ olduğunu bildirmiştir. 

Harbiye bakanlığına gelen habcrlel'I 
göre Seynanda 2.500 çinli ölmüştür. 

Çinin ve Japonyanın ma•rallan 
Şimali Çin meselesi için Japonya

nın ihtiyar etmiş olduğu masraf yekii· 
nunun 57 mliyon yene yükseldiği tah· 
min edilmektedir. Bunun bir çoğu büd· 

( Sonu 3. üncü sayfada ) 
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Kri.tık ve Otokritik İzmir 

Çin harb edecek mi? Fuarı 
Yeni limanlarımız 

B. Aleksandr Gibs İzmirde 
tetkiklerini bitirdi ve döndü 

Uzakşark'tan gelen haberler 
arasında dikkatimizi çekenler 
çoktur. Bir kere, gerek japon ge
rek çin kıtaları seferberlik halin
dedir. İkincisi, salahiyetli Çin ri· 
cali, harbm lüzumunu kabul et· 
mekte ve bu itte yalnız kalmıya· 
caklannı ihaaı eylemektedir. 0-
çüncüıü, Japonya kaynaklı ha
berlere göre, Çin harba karar 
Yermiflir yalnız ısmarladığı ıİ· 
)ahların, cephanenin ve gönüllü 
amerikan tayyarecilerinin var· 
masmı beklemektedir. Dördüncü
sü, Sovyet Rusyanın Tientsin baı· 
konsolosluğu gayet acaip ve esra
rengiz bir baskma uğramııtır. 

Bu haberlerin yanıba§ında Av· 
rupa dunımundaki değitiklikler 
göze çarpmaktadır. Mesela ispan
ya işinde, lngilterenin acele bir 
anlaşma peşinde olduğu aşikardır. 
İspanyanın dış politikası değiş
memek tarliyle, iç politikası yani 
kabul edeceği rejim, iıpanyol mil· 
Jetinin tayin edeceği gibi olmalı· 
dır. lngilterenin, bu noktalar üze
ri·nde gerek sağ gerek sol ispan
yanın doatla.n -.e taraftarları ne%
dinde gayet tesirli ısrarlarda bu
lunduğu anlaşılıyor. 

Dünyanın bu iki ayrı noktaaı· 
na aid olan haberler arasında bir 
münasebet mevcud olduğunu ka
bul edersek, ıu bükme varabiliriz: 

İngiltere Uzak§arkta beliren 
japon tehlikesini önlemek için 
Avrupadaki kanlı mahalle kavi•· 
sına bir an evel nihayet vermek 
istiyor. ispanya ıağa mı ıidecek 
sola mı? İspanyol milleti bunu o
tuz sene sonra da halledebilir. Fa
kat Çin Japonyanın eline bir düş
tü mü, bunun en yakın neticeleri 
şunlar olacaktır: • 

1) Çin nasyonalizmi, japon vi
layet ve vesayeti altma girmeğe 
mecbur olacak, yani "Uzalqark
tan bütün beyazlan koğmak pren-
sipi,, ni kabul edecektir. . 

2) Sosyalist de olsa. nihayet 
garb'ı temsil eden Sovyet Rusya, 
Çin • Japon bloku karşısında ka
lacaktır. 

3) Asya kıtasmm Çin parçası~ 
m eline geçiren Japonya, ekono· 
mik, politik ve mililer bakımdan, 
şarki ve cenubi Asyanın mukad-

Küçük sanat erbabı ve 
esnafı hakkında bir 

proje 
ıstanbul, 5 (Telefonla) - Küçük 

sanat erbabiyle esnaf hakkında bir ka
nun projesi hazırlanmaktadır. Projeye 
göre kUçük aanat erbabı ve esnaf bel ... 
diyenin idare ve mürakabeaine bırak•· 
1acak, işçi ücretleri belediyelerce tesbit 
olunacak ve bunlarla patronları bele
diye huzurunda mukavele yapacaklar. 
dır. Bu aınrfa mensub rıanat ıahibi ve 
işçilerin çalışma tarzları daimt ıurette 
belediyelerin kontroJil altmda bulun
durulacaklardır. 

İstanbulda f estıval 
eğlenceleri 

lstanbu, 5 (Telefonla) - Fes..ti

val eğlencelerine devam ediliyor. Yarın 

akşam sanatkar Naşid ve arkadaştan 

Bebekte, "Çifte K eramet,. i temsil e. 

decekti r. Obürgün saaat 14 buçukta te

nis maçı yapılacak, akşam üstü Fatih, 

Bayezid ve Kadı köyünde İtfaiye ve 

askeri bandoları konser verecektir. Ya

rın akşam ilk defa 
0

olarak Büyükderede 
beyaz parkta festival galası verilecek. 
tir. 

Gureba hastanesinde 
yeni klinikler 

İstanbul, 5 (Telefonla) - '). ro fa.. 

kültesine bağlı Gureba hastahanesinde 
yeniden Uç klinik yapılması kararlaş. 

mıttrr. Bunlardan birincisi kulak, bo· 
ğaz, burun, diğerleri kadın ve tedavi 
klinikleridir. Kulak, burun boğaz klini
ği için 84 bin lira. kadın ve tedavi klL 
niği için de 125 bin lira harcanacak, in. 
pata ay sonunda başlanacaktır. 

deratını tayin eden "elebaşı - dev
let,, olacaktır. 

4) Asyadaki İngiliz, fransız, 
felemenk kısacası Avrupa müs
temleke ve menfaatleri tehlikeye 
gİTmit olacaktır. 

Halbuki, bugün, az çok Avru· 
pai tesirler altında bulunan ve Av
rupai bir istikamet takib eden Çin 
nasyonalizmi, henüz ayaktadır. 
Ve Japonya'ya karşı beslenen kin 
ıon haddini bulmuştur. Çin'in kı
vamma gelmiş olan bu japon düt
manlrğından bugün istifade edil
mezse, yarın hu diişmanhk hissi 
aynı şiddette bir depression'a in
lalib ederek Japonyaya kar•ı du
yulan bir mütavaat ahlakı halini 
alabilir. 

işte bunun için, A vrupadaki 
kavga bohçasını süratle kapaya
rak ve tası tarağı toplayarak Uzak 
şark'ta Çin'in yanmda gözükmek 
lazımdır. 

Çin'in tek başına harba girmi
yeceğini tahmin etmek güç bir şey 
değildir. Binaenaleyh, Çin harba 
tirdi mi, bunun arkasından yeni 
ve taıırtıcı hadiseleri beklemek 
yerindedir. Avrupa kavgası, bir 
mütareke ıeklinde bile olsa, din
diği ve Çin harba girdiği takdir
de, ortalıkta süratle vücud bulmuş 
bir koalisyonun kokusunu almağa 
ve bu koalisyonun perde perde na
sıl açılacağını beklemeğe çahı
mak, hiç de hatalı bir hareket ol
mıyacaktır. 

Unutmamak l&zımdır ki, İngi
liz İmparatorluğunun ekonomik, 
politik ve stratejik temelleri Hind 
ve Çin denizlerinde bulunmakta
dır. Ve gene unutmamak Ja.zımdrr 
ki, Avrupanm kendisi, medeniye· 
ti, hayab telakki tanı, ticareti ve 
kudreti, ötedenberi İngiliz impa
ratorluğuna dayanmaktadır. 

Burhan BELGE 

Tifo vakalan azaldı 
İstanbul, !) (Telefonla) - Tifo va

kaları şehrimizde epey azalmış ve son 
yirmi dört saat zarfında ancak beş va
ka kaydedilmiştir. Bu azalışın sebebi 
kısmen hastalığın şiddetini kaybetme
si ve mühim miktarda apnın ve diğer 
korunma tedbirlerinin sayesindedir. 

Belediye halka hitaben 
bir beyanname neşretti 

İzmir, 5 - Enternasyonal İzmir 
Fuvarmın açılacağı gün yaklaştığı i
çin İzmir belediyesi bugün halka be
yannameler dağıttı. Bu beyannameler
de deniliyor ki: "Fuar cumhuriyet hü
kümetimizin İzmirde vücude getirdi
ği çok güzel ve faydalı müesseseler
den biridir. Bütün memleket için ol
duğu kadar İzmirde de iktisadi ve iç
timai bir çok istifadeler temin eden 
enternasyonal İzmir fuarını içte ve 
dışta iyi tanıtmak hepimize borçtur. 
Geçen yıl fuar münasebetiyle 21 gün 
içinde !zmire yüz binden fazla ziya
retçi geldi. Gelenler şehir esnafına iki 
bu~uk milyon liraya yakın bir para 
bıraktılar. Bu yıl fuarı daha güzel 
şekilde hazırlıyoruz. Fuar günlerinde 
bir çok cazib eğlenceler tertib ediyo
ruz. Muhakkak ki 1937 fuarına geçen 
senelerden daha çok ziyaretçi gelecek· 
tir. Şehrimize gelenkrin her türlü is
tirahatini temin etmek, onları memnun 
bırakmak ve bu suretle her yıl ziyaret
çi Adedini artırmaya çalışmak menfa
atimiz iktizasındandır.,, 

Halkın ve esnafın belediye teşkila

tına yardımcı olmalarını dileyen be
yanname şu cümlelerle bitmektedir : 

"El birliği ile çalışalım. Güzel İz
mirimize seve seve gelenlerin buradan 
memnuniyetle ve tekrar gelmek arzu· 
su içinde dönmelerini temin edelim.,, 

Üniversiteye yeni 
gelecek ecnebi 

profesörler 
lstanbul, 5 (Telefonla) - Prağ ü

niversitesine kaydıhayat şartiyle çağrı
lan fen fakültesi astronomi profesörü 
Treunklih ile lsviçrenin Friburg üni
versitesinde vazife alan maruf radyoloğ 
Dessauer'in yerlerine aynı kuvvette iki 
profesörün getirilmesi takarrür etmiştir. 

Astronomi için Amerikada bulunan 
alman profesörü Rozenberg ve Alman
yada Fon Brunn'la görüşülmektedir. 

Radyoloji enstitüsü alman Lazarus'la 
ve bir İsviçreli profesörle muhabereye 
giri ilmiştir. Bu profesörler ders yılı 

ba§mda lstanbula gelmiş bulunacaklar
dır. 

1. lnönü 8. Gibs'i kabul 
ettiler izahat aldılar 

İstanbul, İzmir ve Zonguldak limanlarının yeni projelerini hazırla
mak için İktısad vekaletiyle arasında bir anlaşma yapılan İngiliz Gibs 
müessesesi sahibi Sir Aleksandr Gibs ile refakatinde bulunan mühen
dis Mister Mavsın ve M. Krap, limanlar umum müdürlüğü iz.mir ıubesi 
müdürü B. Asaf Bora ve mihmandarl;rı Ankara İş bankası memurla· 
rmdan B. İhsan pazar günü lzmir vapuru ile lstanbuldan lzmire gitmit
le.rdir. 

Y.üksek askeri 
Ehliyetname 
Alacak talebe 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Yüksek 
mekteb ve üniversite talebelerinin yüksek 
askerlik ehliyetnamesi alabilmeleri i
çin takib edilmesi lazım gelen ders 
programı hakkında Genel kurmay baş· 
kanlığından alakalılara bir tamim gön
derilmiştir. Buna göre İstanbul ve An
karadaki yüksek okul talebelerinin Ü-

niversite talim taburiyle muhtelif sı

nıf kıta ve okullarında görecekleri ta

lim ve ders programının ana hatları 

yeniden hazırlanmıştır. Öğretmenler 

ve kıta komutanlan bu esaslara göre 

kendileri yıllık teferruatlı programları 

tanzim edeceklerdir. Na.zari dersler üç 

yıla taksim edilerek gösterilecektir. Bu 
yrl Üniversite talim taburunun ikinci 
bölüğünde bulunan talebeler gelecek 
yıl kamp yapmıyacakJar ve yalnız na
zari dersleri takib edeceklerdir. 

İstanbulda tarife 
komisyonu toplanıyor 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Akay, 
Şirketihayriye ve haliç idarelerinin va
pur bilet ücretlerini tesbit edecek ko
misyon bir iki güne kadar çalışmalan
na ba~hyaıcaktır. Komisyonun bilhassa 
Akay'ın tarifelerinde tenzilat yapaca
ğ1 muhakkak görülmektedir • 

Sir Gibs'le mühendisler, lzmire 
gelince, İzmir müstakbel limanı· 
nm inşa edileceği Alsancağa gide
rek kara ve denizden tetkikler 
yapmışlardır. Yeni liman, Alsan~ 
cakta devlet demiryollarma aid 
vapur iskelesi ile Halkapınarda 
Melez çayının denize döküldüğü 
yere kadar u.zanan sahada inşa e• 
dilecektir. Bunun için Melez ça
yının getirdiği Te yıllardanberi 
denizi doldurduğu saha temizle
necek, büyük bir dalga kıran inşa 
edilecektir. 

Heyet, kara kısmındaki muhtelif 
depoları tetkik ettikten sonra bir mo. 
törle denizden ve ayrıca tetkikat yap
mıştır. Bu tetkikat esnasında liman iş.
letme müdürü B. Haşmet Dülge ve 
Türkofis müdürü B. Cemal Ziya da 
hazır buiunmuşJardır. 

Sir Gibs, İngilterede maruf ve meş. 
bur bir simadır. Müessesesi, büyük bir 
şöhreti haizdir. Temyiz mahkemesi fah
ri azasından olan Sir Gibs, İstanbul, 

İzmir ve Zonguldak limanları avan 
projelerini hazırlamağı kabul etmiştir. 
Bu müessese, inşaaat işleriyle i::ıtigal 
etmektedir. Onun için projeyi yapacak 
ve inşaat başka bir firmaya 
verilecektir. Maamafib inşaatı yapacak 
firmayı Sir Gibs müessesesinin temini 
mümkündür. 

lzmire giden heyet ve Sir Gibs ~e
refine pazar akşamı İşBankası İzmir 
şubesi müdürlüğü ve İzmir liman iş~ 
!etme müdürlüğü taraflarından şehir 
gazinosunda ziyafetler verilmiştir. Bu 
ziyafetlerde İktisad Vekaleti ıiyast 
müsteşarı B. Ali Rıza Türel ile deni~ 
müsteşarı B. Sadullah Güney ile Ban.
ka direktörleri hazır bulunmuşlardır. 

V · M.''''''°' 'N · .. :'K· ·. 1 L. A R ' '' ' ' . ' .' .. ;: ' ' ~ ',, ' ' . . : ' - .. . . . . ,- , ~ ' . . . 
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B. Sadullah Güney, Fuar sahasını, 
idhalat ve ihracat gümrük ambarlarını 
ve üzüm kurumu tarafından Birinci. 
kordonda gümrük önündeki antrepoda 
yaptmlan İ!letme tesisatmı tettrik et· 
miştir. Meçhulün cazibesi 

ihtiyar bir dostum hatıralarını 
anlatırken bikiye etmişti: "Bir ıün 
Köprü üzerinde gördüğüm bir çarşaf 
ve bir endam beni Üsküdara kadar 
götürdü. Çar~ai ve endam önde, ben 
arkada, mahalleler geçtik ve bir e
vin kapısı önünde, eldivenli elin aç- . 
tığı peçe bana bfr zenci kadıwn şi
rin yüzünü gösterdi •.••.• " 

Kadın· erbk münasebetleıiain 

meçhuldeki cazibeye istinad eden ga· 
rabetleri bizde çarşafın ve peçenin 
kalkması ile bitmiş bile olsa en u
mulmadık yerlerde başka şekiller al
tında devam etmektedir. 

Yakın komşularımızdan birinin 
radyo istasyonundaki güzel sesin sa
hibi olan genç kızla bir İngiliz zen
gininin ancak bugüzel ses dolayrsiy
Je evlenmi~ olduğunu bir iki sene e
vel işitmiştik. Bir Avrupa gaeztesi
ne göre Liverpul radyosunda çalı

şan bir başka genç kızın esi de ce 
nub Airikası zenginlerinden birini, 
bugünlerde, lngiltereye kadar çekip 
götürmüştür. 

Fakat daha garibi var: Amerika
da amatör radyocular alıcı ve verici 
istasyonlar kurup çalışmaktadırlar. 
Telsiz telgraf ve telefonun ilerleme
sinde büyük hizmetleri dokunan bu 
amatörler tabii biribirleriyle telgraf
/aşıp konuşmaktadırlar. işte bu a
matörlerden biri çalışırken bir baş
kasına rastlıyor. 

- Siz ner~esiaiz? 
- Hiç sormayın, çok uzaklarda, 

ta Kanadanın ~imalindeyim. 
- Geceniz hayrolsun delikanlı. 
-A. A . A. 

Bu aaalaı· radyo dilinde gülmek 
manasına gelir. Bunun için birinci 
amatör ikincisinden soruyor: 

- Neye güldünüz? 
- Ben delikanlı değil. genç ln-

zıaı. 

Böylece başlayan radyo muaşa
kası da evlenme ile nihayte buluyor. 

Gençlik! - N. B. 

Y ıldwaT sönecek ..• 

Cmnhunyet'te bir yazı batlıiı: 
''On sene içinde bütün yıldızlar söne

cek." 
Fakat, sönecekleri haber verilen 

yıldızlar, sanmayınız ki, geceleri ba1-
larımızm üstünde parladıklarmı gör-. 
düğümüz yıldızlıırdı.r. Bunlar sade<:e 
sinema yıldızlandır. En genci otuzu
nu bülan yıldızlar, ~yed beyaz per
deyi on sene aha İ§gal edebilirlerse 

onlara ne mutlu! 

Çıplak gezen genç. 

Filorya'da çml çıplak sokağa fır
lamış ola n bir gencin muhakeme5i ya
pılarak bilmem ne kada r zaman hap. 
sine hükmolunmuştur. 

Fakat ha dise bundan ibaret değil
dir: Bu gencin, adete muhalif olarak 
.sokaklarda böyle gezerken, işe kan
şan bir takım arkadaşları da vardır 

ki - eski tabirle sikir halile - zabıtaya. 
karşJ gelmek istemiş oldukJarmdan, 
ani bir buhrana kapılmış bulunduk -
larmdan bahsedilmektedir. 

Bu haberi veren gazetenin yazısm
dan bizim anlıyabildiğimiz bunlardır. 
Ancak, bu karına karışık yazıyı oku
yarak tahmin ediyoruz ki birkaç ar -
kadaş içmişler ve aralarında biri sar-

hoşlukla elbiselerini çıkarıp sokağa 

fırlamıştır. 

Bir plajda dahi olaa yarı çıplaklı
ğa tam çıplakhğm, ahlak baknnmdan 
farkı olduğunu, demek ki alkol bu 
gence unutturmuş olacak 1 

Atq lbralıim. 

Kastamonu'dan bir haber: "Milli 
atletlerillli:r.den Ate§ fbrahim, gülle-
yi ... ve saire .. " 

Millt atletlerimizden Ate§ ibra -
hiııı." Fakat milli atlet ne demektir? 
Ateı lbrohim size neyi hatırlatıyor? 

Spor edebiyatma bu acaib haberi 
de mal edelim mi? 

Vindsor dükü. Venedikte 

Eski lqi.ttere kıralı ve şimdiki 
Windsor Dükü, kansı ile birlikte Vene. 
dikte gezmektedir •• Mütenekkir olarak 
seyahat etmekte olan yeui evlileri, ge. 

çen gün. yolda, tanıyan biri, bir diğeri. 

ne göstermiş ve bu suretle halk, esmer 

ve güzel kadınla bu kadrnm koluna sa

rılmış olan sarı~ın zatın kim olduğunu 

anlayınca büyük bir kalabalık toplanmış 

ve heyecan içinde bu sevimli çifti sey. 

redenlerden bir &enç kız kanalın kena. 

rına çantasıru düşünnüıtür . 

Genç kızın kendi yüzünden çanta

sını kaybetmek üzere olduğunu farke

den Dük, beyaa kunduralı ayağını su

ya sokarak çantayı almış ve seyircilerin 

alkışları arasında gülümsiyerek sahibi. 

ne teslim etmittir. 

Venedikte herlces, şimdi, Dükün kur

tardığı çantadan ve talili genç kızdan 

bahsetmekte imiş. 

Sir Gibs ve refakatindeki zevat ile 
Deniz Müsteşarı B. Sadullah Güney, 
İzmir vapuriy1e İstanbula dönmüşler 
ve vapurda teşyi edilmi~erdir. 

8Qfbakanımız İngiliz miilıenduler 
cemiyeti reisini kabul etti 

İstanbul, 5 (Telefonla) - İngili• 
mühendisler cemiyeti reisi Sir Alek· 
sa.ndr Gibs ile arkadaşları Zonguldak 
ve İzmir liman meseleleri hak.kında 
tetkikler yaptıktan sonra Yalovayı zi· 
yaret etmişler ve şehrimize dönmüş
lerdir. Sir Gibs bugün Dolmabahçe sa· 
rayında Başbakan İsmet İnönü tarafın
dan kabul edilmiştir. Mühendis Başba· 
kana her üç limanda yapılacak inşaat 
etrafında izahat vermiştir. Bu esnada 
deniz müsteşan ve liman işleri umuın 

müdürü Raufi de ha.zır bulunmuşlar· 

dır. Bu ·akşam Londraya hareket edell 
Sir Aleksandr Gibs Yalovadan dönil· 
şünde seyahat intibalarmı soran bir 
muharririmize demiştir ki: . 
''- İlk ziyaretimde de söylediğim gibi 

burada kendimi kendi memleketimde 
ve kendi alıştığım muhitte buluyoruın
Türklerde bir tek kusur görüyorum ve 
kendilerinden bir tek şikayetim var. O 
da çok misafirjerver olmalarıdır.,, 

Üniversite kampı 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Univet· 

site kampının üçüncü devresine bugiltl 
Harbiye yedek subay okulunda başlan· 
mıştır. Bu devreye fen, iktisad, yüksek 
iktisad ve ticaret, yüksek mühendis, 
yüksek orman, dişçi ve eczacı ve kurs 
talebeleri iştirak etmektedirler. KamP 
25 ağustosta bitecektir. 



6 - 8 - 1937 
ULUS 

Dış 

, 

:. DIŞ HAB.S:RL ER . 
MEMLEKETİMİZ HAKKINDA 

İspanya hadiseleri 
etrafında Avusturya 

gazetelerinin neşriyatı 
•• spanya hadiseleri etrafında cere~an 

etmekte olan müzakereler do)ayısıyle 
Avusturya gazetelerinin yaptıkları net· 
riyal dikkate ıayandır. Bunlardan aşa
ğıdaki hulasalan alıyoruz: 

Çinde durgunluk var 
Bir Lehli 

Japon Elçisi görüşmek p f ·· ·• . . N k. , .d. ro esorun 
Londra ile Roma arasında bir yak.. 

laımayı mevzuubahs eden Avustu~a 
matbuatına göre İtalya efkarı umutnl· 
yesinin lngiltereye kartı ~n hissiyatın
da kayde ıayan bir değiıiklik olmuıtur. 
Bugün halya kendisinin İngiltere tara. 
frndan anlaıılmıt olduğuna ve hatta o. 
nunla hemfikir bulunduğuna kanidir. 

,~~~;."say•~~ ın ~kyo!~.k}!~!. Baş- Güzel kitabı 
ite kapatıla- kumandan Çang-Kay-Şek'in doğru· 

Daha henüz çok yakın bir mazide 
yapılan ıiddetli polemikten sonra bu 
kanaat her ne kadar garip görünürse de 
lngilterenin hakikatleri kavrayııı ve lı
panya meselesindeki hattı hareketinin 
dürüstlüğü, siyasi dürbinliği ve anlat~ 
arzusu timdi birdenbire siyasi ve saır 
meıelelerin tasvir ve münakaşasında 
takdirle tebarüz ettirilmektedir. 

Bütün bunlar büyük Britanyanın 
, ih 

önder ıahsiyetlerinin l tal yaya tevc 
ettikleri dostane hitab ve sözlerden do
layı mıdır? Yahut İtalyan milletinin ln. 
gi!tereye kartı olan hissiyatındaki bu 
büyük değişikliğin arkasında acaba bat
ka ve daha mühim ve belki de Roma 
ve Londra hariciyeleri arasında kulisler 
arkasında yapılmış bir anlaşma mı giz· 
lidir? 

Grandi ile Çemberlayn arasında ya
pılmış olan bir buçuk saatlik konuşma 
bu ihtimali düıündürmektedir. 

Hakiki sebeb ne olursa olsun, geçen 
10.12 ay içinde İtalyan • İngiliz müna
ıebetlerindcki gerginliğin izalesi için 
beslenmiş olan ümidler daima boşa çık
mışken bu kere Roma • Londra müna. 
sebetinin normalleıtirilmesi ciddi ve 
muhakkaktır ve ortada bunu teyid eden 
birçok deliller vardır. Bu normalleıtir· 
me İse dostluk ve dıt politikada bera
berlik siyaseti gütmek demektir. Esasen 
böyle bir siyaset Habeıistan ihtilafından 
Önceye kadar 1 talya ve İngiltere arasın.. 
da daima cari idi. 

Bu aralık İtalyan gazete muhabirleri 
de Londrayn hareket ettik!erinden ya
kında İtalyan matbuatının da iki devlet 
münasebeti arasındaki tabiiliği aksetti. 
recekfori b klenebilir. 

1 talyan • İngiliz münasebetlerinde 
husule gelen bu yeni vaziyetin ademi 
müdahale komitesinin müzakerelerinde 
tesiri hiısolunncağı pek tabiidir. İtalya 
kan at getinniştir ki büyük Britanya 
l tal ya gıbi l spanya yangınının tevessü ve 
sirayetini menetmek arzusunda samimi. 
dir. ve bunda • ltalyanın kendisi için 
daima katiyetle temin ettiği gibi lngil. 
tere kendisinin tanınmıı olan menfaat
lerinin muhafazasından başka herhangi 
bir hususi ve hodbinane faydalar elde 
etmek istemem ktedir. işte bu kanaat 
Üzerine ltalya lngilterenin teıebbüsüne 
rnuznharet etmekte ve bu teıebbüsün 
Yakında daha vazıh ve kati bir ıekil ala. 
cağı muhtemel görülmektedir. Aynı za
manda Roınada hüküm süren kanaate 
göre İngiltere şimdiye kadar güttüğü 
ve ispanyada biribiriyle harb eden iki 
taraf araaında bir anlatma vücuda getir. 
mek arzusiyle ifade edilen "İspanyada 
muvazene" siyasetinden artık yüz çev
irmiştir ve lta!ya gibi İngiltere de Fran. 
konun zaferini müemmen addetmekte
dir. 

Bütün bu sebebler ltalya efkan u. 
murniyesini, ademi müdahale komitesin-
deki rnüzak ] . "'k b" d t ere en traJı ır tarz a e. 
lakki etme k · • _ meye sev etmıştır. 

cenin munzam tahsisatı 

caktır. 
Diğer taraftan Londrad~!. Ro~_ter 

ajansı muhabirinin öğrendı~ınc gore, 

Ç. dönmekte olan Çin malıye bakanı 
ıne .. "k 

B K Londrada Çin için bır ıstı raz 
. ung f 

k · kanlarını aramış ve muva • yapma ım . . . . . 
fak olmuştur. Çine bır ıstıkraz temını 

için bir anlaşma yapılmıştır. .. 
Şanghaydan gelen haberlere gore 

tatil halinde bulunan Çin parlamentosu 
6 ağustosta fevkalade bir toplantı~a 
çağmlmı tır. Bu toplantıda son .hlidı
seler dolayısiyle hükümetin tek~ıf et
tiği yeni kanunlar görüşülecektır. 

Japon büyük elçiıi Nankine gidiyor 
Japon büyük elçisi, B. Kavagoe mer

kezi Çin hükümeti ile görüşmeler.de b~
lunmak üzere Tiençin'den Nankıne gı. 
decektir. Büyük elçi bu hususta To~-

. Fakat Nankın yodan talımat almıştır. . 
hükümeti B. Kavagoe'nin görüşmelerı
ne büyük bir ehemiyet atfetmeme~e
dir. Bu mahfillerde söylendiğine gore 
Nankin japonlarm şimali Çini Çine 
terketmeleri ve bu bölgede Çin idari 
hakimiyetine hürmet eylemeleri şartiy· 
le vaziyeti B. Kavagoe ile görüşmeye 
hazırdır. 

Şimdiki halde japon kaynağının, Ja: 
ponyanın Pekin ile Tiençin aras.mda1? 
mıntakanın ukerlikten tecrid edılmesı. 
ni ve MançLJkuo'nun Çin tarafından ta· 
nınmasını taleb edebileceğini ihsas et

mektedirler. 
Şayet bu şayialar teeyyüd edecek o. 

tursa, bundan Çin'in şimdi bu teklifte. 
ri reddeceği ve görüşmelere daha başla
madan kesileceği neticesi çıkabilir. 

Japon dı§ bakanının ıözleri 
Fakat bu müzakereler hakkında Ja

ponyada ümid vardır. Nitekim Tokyoda 
Minscito fırkası azasından B. Reikishi. 
kita tarafından sorulan bir suale cevab 
veren dış bakanı B. Hirota, şöyle de. 

miştir: 
- Japon hükUmeti, şimali Çin hadisesi

ni halletmek ve aynı zamanda japon -
Çin münasebatını esaslı surette ıslah 
etmek arzusundadır. 

Rir hal sureti bulmanın yegane yolu 
silaha müracaat olduğuna kani değilim. 
Japonya hükümeti, askeri harekat ile 
muvazi olarak Nankin hükümetiyle dip. 
lomatik müzakerelere devam edecektir. 

Çank. Kay- Şek'in bcqkanlığında 
toplantı 

Aralarında Kvangsi eyaleti kuman
danı general Paişunghsi ile Santun.g 
eyaleti kumandanı general Lanfuchn, 
Kanton havatisi kumandanı general 

ı Yuhanmu :ve Hunan kumandanı gene· 
ral Hosien bulunan askeri liderler şi
mali Çindeki vaziyet hakkında görüş 
teatisinde bulunmak ve müşterek 
bir mukavemet planı tanzim etmek Ü· 

zere Nankine gelmişlerdir. 

Mareşal Çang-Kay-Şek ve b'.~ çok 
askeri liderlerle görüşmüş, ve soylen
diğine göre, bu liderler mare ala, .g.örüş
melerin neticesiz kalması takdırınde 
tatbik edilmek üzere brileşik bir mu
kavemet planları tevdi etmişlerdir. 

Gazetenıiz binasında yapılacak 

inşaat münakasa§t 
ULUS Gazetesi Binasında 15 bin lira tah

min edilen bir inşaat ilavesi yapılacaktır. Mü
nakasa şartnamesi ve keşif evrakı müessese 
müdüriyetinde görülebilir. Tekliflerle Temi
nat ınektubları bugün saat 11 de ULUS İda-
re komitesine verilecektir. 

dan doğruya kendi kontrolu altında 
tutmakta olduğu kara ve hava kuvvet
lerine dokunmıyarak ileri hatlara başı 
bozukları ve komünistleri sevketmekte 
ve kendi askerlerini geride tutmakta 
bulunduğunu beyan etmektedirler. 

Tiençinden havas muhabiri bildi· 
riyor: Beyaz ruslar eski rus mıntaka· 
sında Japonyanm müsaadesiyle bir mi
lis teşkil etmişlerdir. Sovyet konsolos
hanesi ve memurları ingiliz mıntaka· 
sında kalmaktadırlar. 

Franıızlarla çıkan hadise 
Paristcn gelen haberlere göre Ja

pon elçiliği hükümetinden almış oldu· 
ğu malıirnata atfen 3 ağustosta Tien
çinde fransızlarla japonlar arası~d~ 
çıkmış olan müessif hadisenin her ıkı 
tarafı tatmin edecek surette halledil

miş olduğunu bildirmiştir • 
Fransız ve japon garnizonları ara: 

ıında ötedenberi mevcud olan ananevı 
dostluk münasebetleri, bu hadise yü
zilnden hiç bir suretle haleldar olma
mıştır. 

Nankinden gelen haberlere göre 
askeri vaziyet 

Nankin, s (A.A.) - Santral Nevs 

Çin ajansı bildiriyor : 

Japonların Lianghissang da yap. 
mış oldukları hücum defedilmiştir. Hü
cuma iştirak etmiş olen beş Japon tay
yaresinden biri düşürülmüş ve bir zırh. 
lı Japon otomobili zaptedilmi§tİr. Ja. 
ponlar, muhtelif şehirler üzerinde tay. 
!Yarelerle her gün istikşaf uçuşları yap. 
maktadırlar. Bu uçuşların sekizi dün 
Hai üzerinde diğerleri de Şengcow, 
Taokov, Yangyu, Anyang, Hwaihsien 
llzerinde yapılmıştır. Bu şehirlerin hep
si de Honan'ın şimalinde kfündir. 

Çin ve Sovyetler 
Moskova, 5 (A.A.) - Havas bil. 

diriyor : 
Sovyet ve Çin menbaları, General 

Blüherin mareşal Çan.Kay.Şekle as. 

keri ve ticari bir anlaşma akdine me· 

mur edildiği hakkındaki şayianın hiç 

bir esası olmadığını bildirmektedirler. 

Çinin Moskova büyük elçisi, bir 

Çin • Sovyet ticaret muahedesi akdi 

için cereyan eden müzakerelerin iki 

senedir sürüklendiğini ve halen Çinin 

yegane meşgale ve endişesini Sovyet 

kamoyunun Cine karşı olan sempatisi 

ne olursa olsun, dışarıdan hiç bir yar. 

dım otnıaksızın müdafaası olduğunu 
bildinniştir. 

Amerikadan gelecek tayyareler 
t}e Çin 

Tokyo. 5 (A.A.) - Mançuri Har. 

biye Nazırı müteveffa Chang Tsolin'in 
eski müşaviri B. Russell Hearn'ın Çin 
hükümeti hesabına 182 pilottan müte. 
şekki! bir tayyareciler ekibi teşkil et· 
mekte olduğuna ve her tayyarecinin em. 
rine iki tayyare verileceğine dair olan 
gazete haberlerin~ büyük bir ehemmi. 
yet atfedilmcktedır. 

Japonya hükümetinin böyle bir yar
dım planının Japonya ile Amerika ara

sında mevcud olan dostane münasebet
ler üzerinde gayri rnüsaid bir tesir 

hasıl edeceğine Amerika hükfunetinin 
nazarı dikkatini celbetmek tasavvu
runda olduğu söylenmektedir. 

Romanya Kıralının 
Yugoslavya ziyaretleri 

Belgrad, 5 (A.A.) - Miloçereye 

gitmekte olan Romanya kıralı Karol, 
dün sabah buraya gelıniş ve mahalli 
memurin ile azim bir halk kütlesi tara· 
fmdan karşılanmıştır. 

Kıral ile istikbal edenler arasında 
teati edilen nutuklardan sonra hüküm
dar, kendisini Miloçercye götürecek 

Varşova, 5 (A.A.) - Polonya a. 
jansı bildiriyor ı 

Polonyanın sabık Ankara elçili
ği ticaret ateşesinin kardeşi Pr. Thade 
Vetulani, son zamanlarda "Anadolu. 
da seyahat,. isminde bir kitab neşret. 
miştir. 

Varşova Şark Enstitüsü tarafından 
zengin resimlerle süslenmiş olarak neş. 
redilen bu kitab, profesörün Türkiye 
içinde üç ay süren seyahatı intibaları. 
nı ihtiva etmektedir. Profesör Vetu· 
lani, bilhassa İstanbulda, Ankarada, 
İzmirde ve Erzurumda kalmış ve gerek 
şimendüferle, gerek otobüslerle bütün 
Anadoluyu gezmiştir. Seyahat intibala. 
rını, memleketin tabii güzelliklerini, 
sanat eserlerinin bolluğunu ve yüksek. 
liğini anlatan muharrir, kitabının bir 
çok yerinde resmi makamlar ve halk 
tarafından kendisine gösterilen yüksek 
hüsnü kabulü ve misafirperverliği bil. 
hassa kaydetmektedir. Bundan başka 
muharrir, dahi bir şef idaresi altında 

modern Türkiyede her sahada görülen 
muazzam kalkınma gayretleri karşı
sında duyduğu hayranlığa terceman 
olmaktadır. Muharrir, Türkiyede her 
sınıf halk mümessilleriyle yaptığı bir 
çok görüşmeleri kitabında anlatmakta 
ve her yerde ayni heyecanı ve ayni yük· 
sek çalışma aşkını bulduğunu kaydede. 
rek bu heyecan ve aşkın, Türkiyedeki 
muhteşem kalkınmanın en esaslı amil. 
terinden olduğu neticesine varmakta. 
dır. 

ISPANYA'DA 

Asiler arasında 
isyan çıkmış 

Londra, 5 (Hususi) - Hı.ikümctçi 

kaynaklardan bildiriliyor: Madrid cep· 
besinde hükümetçi kıtalar zaptettikleri 
mevzileri tahkim etmişlerdir. Guadala· 
jarada da birçok noktalar tahkim edil· 
miş, bir taraftan da asi mevziler bom
bamrdıman edilmiştir. 

Bugün üniversite mahallesi civarın
daki asi hatlardan tüfek ve hatta bom
ba sesleri işitilmiştir. Bazı kaçaklar Asi 
hatlarında isyan hareketleri oldugun'u 
teyid etmişlerdir. 

Barselonda temyiz reisi aleyhine 
yapılan suikastın tahkikatı başlamıştır. 

Yeniden tevkifler yapılmıştır. 

Aıilere göre 
Asi kaynaklardan bildiriliyor Fran· 

ko kuvvetleri Villa Franka del Pardil· 
lo civarında mühim mevziler elde et • 
mişlerdir. 

Bask cephesinde Kuervoya 3000 ki
şiyle taarruz eden Asturi milisleri 100 

ölü vererek çekilmek zorunda kalmış· 

lardır. 

Ara~tırılan bir vapur 
14 temmuzda Molton adlı İngiliz va

punınun asilerce araştırılması üzerine 
İngiliz makamları bir nota vermişler:li. 
Asiler bu notaya verdikleri cevabta va
purun ne gibi şartlar altında tevkıt e· 
dildigini bildirmekle iktifa etmekte· 

dirler. 

Karıımazlık komiteıi 
toplanacak mı? 

Dün fransız, sovyet ve İtalyan bü
yük elçileriyle konuşan Lord Plimu t 
bugün de alman işgüderini kabul etmiş
tir. Tali komitenin yarın öğleden sonra 
toplanacağı bildirilmektedir. 

olan Doubrovnik kruvazörüne binmiş· 

tir. 
Belgrad, 5 (A.A.) - Milotchareden 

bildirildiğine göre, Romanya kıralı 

Karol, Dubrovnik kruvazörü ile bura· 
ya gelmiş ve valide kıraliçe Mari ile 
prens Stanislave, prens Andre ve ma
halli memurin tarafından karşılanmış

tır • 

.) -

'BASIN iCMALi 

Eğer dünya harbı 
P olmasaydı ... 

KURUN'da Sadri Ertem; dünya 
harbı olmasaydı batlıiı altında hidi ... 
lerin ıeyrini tahlil ediyor ve mukayeae. 
ler yaparak diyor ki: 

"Büyük harb olmasaydı, bu fac:ie. 
bu cinayet olduğu gibi ıürüp gidecekti. 
Yirmi milyon İnsanın kanı bu faciayı 
ıildi. Bu faciaya insanları batka bir 
gözle bakmaya sevketti. 

Öyle itler vardır ki iılenirken bir .
halinde görülür, fakat neticeleri ona• 
hayır olduğunu iııbat eder. Büyük but. 
böyle bir tecrübe ile beteri fazilete kıy
met ilave etti. Onun en büyük fazileti 
bcıerin ayaklarında ve fikrindeki zincir
leri sökmek olmuıtur. 

• •• 
Sene 937; radyo antenleri bağınyor: 
İngiltere Fastaki kapitülaıyonlarm

dan vaz geçmiıtir. Fransa Madagaskar. 
da.ki kapitülasyonlan lağvetmiştir. Ben. 
en basit, en geri beşeriyet muhitlerin.. 
den misaller alıyorum. Bu misaller 914 
le 937 arasındaki ruh değiımeıinin ea 
bariz misalidir. 

Büyük harbın insanların kalbine mer· 
hamet, ruhuna meleklik aııladığını san

mamak lazımdır. 

* * 
Büyük harbın sonunda "dünya yal-

nız benim için" diyenler kendi kendile. 
rine karlarını ve zararlarını hesab eder· 
ken, bir hakikatle karşılaıırlar. Harp
tan ve harbın ekonomik ıartlarından 
doğan hayat, A vrupanın yanında batka 
kıtaların ve milletlerin de hesaba kabl· 
masını zarurileıtinniıtir. 

Bu hesaba katma, bugünkü Avrupa
nın mukadder olan akıbetinden bir saf. 
hayı itaret eder. Avrupa emperyalizmi 
öyle bir zafer kazandı ki, bu zaferle 
kendisinin bir daha aynı cinsten muzaf. 
fer olmasına imkan yoktur. Bu son za
ferdir. Son zafere zekanın, dirayetia 
yardımı olmazsa netice çabucak bir hiç, 
bir varmıı bir yokmuı haline girecektir. 

120 senelik bütçelerini dört sene 
harb meydanlarında harcayan kocamaa 
kocaman imparatorluklar bu vaziyet 
karıııında metod değiıtirmek mecburi· 
yelinde kaldılar. Dünkü esirlerini kendi 
saflarına alarak, onları müdafaa unsuna 
haline koymak! lmparatorluklarm b• 
yeni taktları kolonilerden yan kolonili
ğe, yan kolonilikten istiklale doğru bir 
tasfiye ve rütbe artırma ıeklini aldı. 

Dünya o hali aldı. 
Dünkü emin koloniler, bugün başka. 

tarının kolonisi olmak tehlikcsindedir. 
Binaenaleyh, koloniyi tamamen baıka. 
sına devretmekten ise koloni halkının 
milli hislerini gıdıklıyarak onları mütte
fik ve dost sıfatiyle müdafaaya sevket
melidir. 

Milletler Cemiyeti tezini ayakta tu
tan, Avrupayı ''e dünyayı bir veya bir. 
kaç devletin nüfuzuna ginnekten koru. 
yan psikoloji büyük harbın ortaya attığı 
realitelerin mantıki neticesidir. Büyük 
harbın en büyük fazileti, kendi bildi
ği kılıç ile Avrupa emperyalizmini teb· 
likeli surette yaralamasıdır. Nitekim 
bu yaranın tesiriyle Avnıpanın bir kı ... 
mında da 40 derece atetle yanan insan. 
lann abuk ııabuk harb sayıklamalarım 

iıitiyoruz • ., 

KÜÇÜK DJŞ HABERLER 1 
X Ccnova - Dün gece bu civarlar

da, fransız harb bakanı B. Daladyenin 
binmiş olduğu bir yatla bir vapur ara. 
sında ufak l.ıir çarpışma olmustur. Ehe
miyetsiz hasara ugrıyan iki vapur da 
yollarına devam etmıştir. 

Nİ) upoı t - Ranger yatı, "Ame
rika kupa ı , için yedi yarıştan 

kazanılması liizımgelen ı.içünciısüniı de 
kazanmıştır. 

X Belgrad - Sofyadan bildiriliyor: 
Eski bakanlardan B. Giçef Avrupada 
yaptığı hir seyahatten dönüste Sofya 
garında tevkif edilmiştir. Tevkifin sebc. 
bi hakkında maliımat yoktur. 

X Viyana - Avusturya - Almanya 
basın mümessilleri arasındaki bir anlaş. 
ma mucibince B. Hitlerin "Mein Kampf 
adındaki kitabının satılması hakkındaki 

yasak kaldırılmıştır. 

X Viyana - B. Kanya Avusturya. 
ya gelmiştir. Mütenekkiren seyahat e
den B. Kanya Vorarlberge gitmek ni
yetindedir. 

X Berlin - Japon imparatorunun 
kardeşi prens Chichibu, naziler Nurcm. 
berg kongresinde hazır bulunacaktır. 
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( Yabancı basında okuduklarımız J Maliye müfettiş 
muavini· ği imtihan 

Maliye Teftiş Heyetinden 
1 

1 gilizler·n silahla ı 35 lira maaşlı maliye müfettiş muavinliği için 27 eylül 937 
tarihinde imtihan yapılacaktır. 

Aranılan şartlar şunlardır: A) Memurin kanununun dördüncü 
maddesinde yazılı e~fı haiz olmak, B) 1 kanunusani 1937 tarihin.. 
de yaşı otuzdan fazla olmamak, C) Siyasal bilgiler okulundan, hu
kuk fakültesinden, yüksek. ticaret ve iktisad mektebinden Teya 
bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteblerden meıun olmal, D) 
Yapılacak tahkikat neticesinde ahlak ve s~iyesi müsaid bulunmalc. 

O enizlerde olduğu gibi havalarda 
da İngiltere vakit kazanmağa 

devam etmektedir. Mali bakımdan, İn
giltere, ikisi bir arada olmak üzere, t 
talya ve Almanyadan daha kuvvet1idir. 
Almanya kadar iyi ve onun kadar ~a
buk inşaat yapmaktadıt. Dünya demir pi. 
yasası üzerinde Almanyaya göre daha 
büyük kolaylıklara maliktir. Onun için 
İngiltere belki bugünkü vaziyete gö
ğüs germemek!e kalmayıp, üçüncü 
Raylı tarafından yapılmağa başlanan 

büyük deniz inşaatına rağmen kendi 
vaziyetini iyil~tirmeğe kadir olduğu 
kanatindedir. 

İngilterenin deniz politikası iki ana 
esas üzerine dayanmaktadır: İngiliz 

vatanını tauruzu imkansız bir hale 
sokmak; imparatorluğu ve yollarını mü.. 
dafaa etmek. İşin acıklı tarafı İngilte
renin şimdi, 1914 de olduğu gibi bir tek 
değil, iki düşmanla karştlaşmak mec
buriyetinde kalacağıdır; zira Singapur 
üssünün kuvvetli oluşu do1ayısiy1e ol
duğu kadar; Japonyanm Hong Kong 
ve Singapurla Avusturalya ve Yeni Ze
landa dominyonlarrna hücum etmek su
retiyle Japonyanm Çin, Çin Hindista
nı, ve Malezya pazarlarına hakim olma
sına ve büyük okyanus'da hüküm sür
mesine Amerika hiç bir zaman müsaa
de etmiyeceği için, zamanr gelince Ja
ponyanın da işe karışacağı faraziyesini 
ihmal etmek mümkün değildir. 

İngiliz amirailığının dikkatini çeken 
"İngiltereye kar~ı İtalya ve Almanya'' 
faraziyesinde Almanya fngiltereye ha
cum etmek suretiyle 1914 deki roJiinü 
oynayacak, İtalya ise imparatorluk yol
larını kesecektir. 

Amirallık 1940 senesinde şimal de· 
nizinde kendisinin karşısına 2 tane 
35.000 tonluk zırhlı: ayrıca denize in· 
dirilmiş bulunan 26.000 toluk 2 zırhlı; 

3 tane 10.000 ner tonluk ceb kruvazörü, 
5 tane gene 10.000 tonluk kruvazörle 6 
ila 8.000 tonluk 14 kruvazör ki ce
man 19 kruvazör bulacağını bilmekte
dir. Bu gemilere 2 tane yirmişer bin 
tonluk tayyare gemisi de ilave etmek 
gerektir. Fakat, bu filo ne kadar ebe
miyeti olursa olsun, 35.000 tonluk 
19 zırhlıdan mürekkeb bir ingiliz filo
su karşısında kıymet ifade etmiyecek
tir. Bu zırhlılardan üç tanesi yep yeni
dir ve diğer i.kisi de (Nelson ve Rod
ney) pek eskimiş değildir. Diğerleri İ• 

se modernleştirilmi şlerdi r. İngiltereyi, 
kendi zırhlılarından daha hızlr olan ve 
kendi kruvazörlerine göre daha iyi si
lahlanmış ve daha iyi muhafaza altın
da bulunan Doyçland tipinde üç kru
vazör rahatsız edecektir. Fakat hepsi 
de bundan ibarettir. İngiltere bu vazi
yet karşısında, büyük gemilerinden 
dört veya beş tanesini kolaylıkla Akde
nize gönderebilecektir ki bu da derhal 
İtalyan zırhlılarını tamamen değilse bi
le aşağı yukarı hareketsi:ı: bırakacaktır, 

E sasen a.mirallık bu faraziye halin
de fransız filosuna da güveneceği

ni bilmiyor değildir. Bu filo, 1940 da ha.. 
zır olurlarsa 2 tane 35.000 tonluk iki 
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lngiltere bir taraftan deniz ve hava 
silahlarını arttırırken, öte taraftan 
da anlaşmalar ve görüşmelerde 

vakit kazanmağa çalışıyor 
La Tribün de Nasyon 

gazetesinden 
YAZAN: 

Piger Dominik 
zırhlıdan (bunların ha.ıır olmaları icab 
ederdi), 2 tane 26.000 tonluk .zırhlıdan 
ve üçü modcrnl~tirilmiş olan 6 tane 
es.ki zırb.lıdan mürekkebtir. Pratik ola
rak, bu filo italyan filosuyla t11uvaze
neyi temine kafidir. 

Şurası da doğrudur ki, ortada bu de 
deniz üsleri meselesi vardır. Fransız 

üsleri olan Tulon, Bizert, Mersülkebri 
iyidirler. Fakat ayrıca Ajaksiyo ve 
Trablusşam'da deniz üstleri kurmak ge· 
rektir. 

Şüphesiz Cebelüttarık, Malta, Tar
naga, İskenderiye ve Hayfa üsleri de var
dır. Fakat bu üslerden hiç olmazsa bir 
tanesi, yani Malta, İtalyanın yakınlığı 
dolayısiyle barmrlmaz bir hale gelebi
lir. Cebclüttarıkın değeri ise (BB. 
Vinston Çörçil ve Loyd Çorc'a göre) 
İspanya ve Rif bataryaları tarafından 
küçültülebilir ve pratik olarak bu ba
taryalar bir harb halinde burasını ba
rınılmaz bir hale sokabilirler. Bu da İs· 
panyanm tarafsızlığı meselesinin ami
rallığın karşısına çıktığı manasına ge. 
lir. Diplomatlarn denizcilere verdikleri 
cevab şudur: İngiltere eigeç general 
Frankoyu tanıyarak ve İspanyanın ye
niden in~ına iştirak ederek bu ınese-
leyi ekonomik ve mali yollarla hal et
mek fikrindedir. 

Bütün bunlar şu manaya gelir ki, 
amirallık kendi donanmasını ve kendi 
üslerini hesaba katmakla beraber İspan
yanın tarafsızlığını (ki bundan da bil
diğimiz polit~ka çıkmaktadır) ve fran
sız dostluğunu da hesaba katmaktadır. 
Bu suretle, Fransa için bilhassa deniz
de ve havada İngiltereye ayak uydura
rak Ailahlanmak lüzumu ortaya çıkmak· 
tadır. 

Şu halde, yukarıda söylediğim gibi, 
lngilterenin şimal denizinde ve bilhas
sa Manş denizinde çekineceği mühim 
bir şey yoktur. Akdenizde bir harb çı
karsa, İtalya, hiç olmazsa malik oldu
ğu üslerin çokluğu, tayarelerinin çok
luğu ve kalitesi. hafif filolarının ehe
miyeti dolayısiyle birinci sınıf bir va
ziyete sahih olacaktrr. Bununla beraber, 
eğer İtalya Balear adalarını elde etmez- _ 
se (burada gene İngilterenin İspanya 
politikasına avdet ediyoruz} veya Lib
ya'dan hareket etmek, yahud asker çı
karmak suretiyle Mısıra el atmazsa, o
nun malik olduğu bu imkanlar, kendi-

sinin taarruza geçmesine imkan vere· 
me.z. Filhakika İtalya için Larnaka . 
Hayfa - İskenderiye müsellesini zorla
mak epey güç olacaktır. 

B una mukabil İngilterenin büyük 
Kap deniz yolunu serbest bulun

durmak hususunda büyük bir menfaati 
vardır. Halbuki bu deniz yolunun bi
rinci bir parçası İspanya ve Portekizin, 
ikinci bir parçası Dakar'daki fransız 
üssünün, üçüncü bir kısmı Kap üssü· 
nkn, dördüncü bir parçası da Aden -
Kolombo ve Suarez - Diego'nun haki· 
miyeti altındadır. Bu dördüncü kısım
da olsa olsa Mogadişyodan hareket e
den filotillaların veya hava filolarının 
harekete geçmelerinden korkulabilir. 
Garbi Afrikada olan ikinci bir parça da 
ise korkulacak nokta Kanarya adaları· 
run alınanlar ve İtalyanlar tarafından iş
gali ve daha umumi olarak, Cebelütta· 
rrk'dan Kongo'ya kadar sıralanmış olan 
bir kaç ispanyol üssünün işe karışması
dır. Togoland ve Kamerun Almanyaya 
geçmesinden de çekinilebilir ki bu tak
dirde alınanlar buralarda milli üsler ku· 
rabilir. Yani, kendi imparatirluğuna a
id sebebler dolayısile lngiltere Alman· 
yaya yalnız kenlisinin veya cenubi Af
rika birliğinin mandası altında bulunan 
alınan sömürgelerini iadeyi kabul etme
mekle kalmryacak, Fransanm kendi 
mandası altında bulunan alman sömür
gelerini iade etmek istememesini de 
tasvib edecektir. 

Bütün bunların neticesi sarih olarak 
şudur; Fransa İngiltere gibi yeni üs. 
ler kurmaktan ve silahlanma yarışına 
iştirak etmekten azade kalamadrktan 
başka, İngiltereye gittikçe daha yakın· 
dan bağlanmaktadır. 

Bunlar anlaşıldıktan sonra şurası da 
duğrudur ki ingiliz politikası İtalya 
ve Almanya ile yakınlaşmağa temayül 
etmektedir. Bununla beraber~ ingiliz 
basınında bir çok delilleri bulunan bu 
hareketin ne manaya geldiğini iyi an
lamamız gerektir. Bu sadece, eğer İn
giltere bir harb ihtimalini göz önünde 
bulunduruyorsa ve bu ihtimale göre ha
ztrlanıyorsa da. bunun biç bir zaman 
tahakkuk etmesini candan dilediği ve 
her halde bunu geciktirmek için elinde 
olan her şeyi yapacağı manasına gelir. 

A ldanmayalım: İngiltere Habeşis. 
tamn İtalya tarafından fethinin 

matemini tuttu; Akdenizin üç devlet a
rasında taksimini kabul ediyor; ne İn
gilterenin, ne de başka hiç bir kimse
nin bundan sonra garbi Akdenizden 
şarki Akdenize İtalyanın izni olmaksı
zın geçeıniycceğini kabul etmekle ken • 
di şerefine nakise geldiğini sanmıyor. 

İmtihana talib olanlar 12 eylül 1937 tarihine kadar Ankarada 
maliye vekfileti teftiş. heyeti reisliğine ar:ı:uballa müracaat edecek· 
lerdir. Arzuhala şu evrakın raptı lazımdır. A) Nüfus cüzdanr ve ad
resi, B) kendi el yazısiyle tercemeihal hülasaı (memuriyette buhl• 
nanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika: rapt e-clec.ek· 
}erdir.) C) Askerliğini yaptığına dair resmi vesika. (Askedikic a
lakası kesilmemiş olanlar tecil edilmişlerse imtihana girebili:ı;J.er, 
kazandıkları takdirde ancak namzed olarak kabul olunabilirler .) 
D) Mekteb şahadetnamesi veya tasdiknamesi, E) Sağlam ve yokuhı .. 
ğa mütehammil olduklarına dair hükümet doktorounun raporu. 

Talihler tahrir? n şifahi olmak üzere iki imtihana tabi tutula
caklardır. Tahriri imtihan Ankarada ve İstanbulda ve muvaffak o· 
lanla.nn şifahi imtihanı Ankarada vapılcaktı.r. 

... lmtihan programı: 
1 - : Maliye A) Büt1ie (ihzarı, tatbiki. tasdik ve kontrolü), 

muhasebei umumiye kanunu hükümleri, B) vergi nazariyeleri ve 
usulleri, vasıtasız ve vasıtalı vergiler (sedüilü vergiler, veraset <re 
intikal vergileri, istihlak üzerinden alman vergiler, gümrük; İnhi
sarlar, harçlar). Türkiyedeki vasıtalı ve nsıtasız nrgiler. C) ~li
ye vekaletinin merkez ve vilayetler teşkilatı, D) istikraz nuaı-ive... 
leri. tahvil, amortisman. Türkiye düyunu umumiyesi. 

2 - : İktisad: A) (İstihsal. tedavül, nakid ve itibar, inkisam ve 
istihlak bahisleri) 

3 - : Mali ve ticari hesab, faiz, iskonto, faizli hesabr cariler. 
4 - : Hendese (Satıh ve hacim mesalıalan) 
5 - : Ticari usulü defteri (esaslı ve pratik mal fi.mat) 
6 - : Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, ceza muha

kemeleri usulü kanununun tatbikatı usullerine müteallik hüki.'im· 
ler, ceza kanununun memur suçlarına aid kısmı, kanunu medeni 
ve borçlar kanunu ile ticaret kanunlarının maliyeyi alakadar eden 
hükümleri. 

7 - : Türkiyenin tabü ve iktisadi cografyası ve tarihi hakkında 
malfımat. • 

8 - : Ecnebi lisanı (fra.nsızca. almanca veya ingilizceden biri) 
İmtihan neticesinde müfettiş muavinliğine alınanlar üç sene 

sonra yapılacak ehliyet imtihanmda muvaffak olurlarsa maliye mü
fettişliğine tayin edileeekter ve bir sene staj için Avrupaya gön· 
derilecektir. (1673) 1-2831 

Onun için amiralhk birinci lordu B. 
Duff Cooper 25 temmuzda şunları söy
lüyordu: 

"-Daha bir sene önce İtalyaya kar
şı zecri tedbirler tatbik etmiş olmamın 
rağmen geçmişi unutmak zamanr gel
miştir. İtalya ile İngiltere arasında o 
kadar uzun müddet mevcud olmuş hu· 
lunan iyi münasebetleri yeniden kur
mak imkanını araştırmalıyız." 

''İngiltere İtalya ile pek eski za
manlardanberi dosttu. Bana öyle geli
yor ki şimdi Avrupada anlaşmazlıkları 
hal ederek, barb gibi korkunç bir tehli· 
keye baş vurmadan muhtelif milletle
rin emellerini tatmin etmek hususunda 
gittikçe artan bir arzu vardır.,, 

Ayni gün liberal bir gazete olan 
Mançester Guardian da şunları yazmak
ta idi: 

"İtalyayı ne için büyük devletler a
rasına sokmamalı? İtalyanlar bu vazi
yetin kendilerine itidal ve i' birliği va
zifelerini yüklediğini görürlerse biz 
bundan ancak k!rlr çıkarız. 

B. Musolini, İtalyanın komünizmi 
İspanyada ve başka yerlerde önlemek 
suretiyle Avrupaya büyük bir hizmet 
ettiğine samimi olarak inanmaktadır. 
Fakat, kendi doktrinine iştirak etmi· 
yen diğer Avrupa memleketleriyle iş 
birliği yapmak arzusunu da izhar et
memiştir.'· 

Netice itibariyle Mançester Guardi
an bu iş birliğini temenni etmekte ve 

gayet sarih olarak bunun Akdenizde ya· 
yılmasm.ı istemektedir. Şimdilik va• 

ziyet bu merkezdedir ve daha bir müd· 

det de böyle kalacaktır. İtalya şimdi, i· 
ki tane yeni 35.000 tonluk zırhlıyı de
nize indirmiş olmanın sevinci içinde
dir. O henüz Fransa ve İngilterenin 
yaptıkları gayretlerin ehemiyetini id· 
rak etmiyor. Hatta belki, İspanyadaki 
İngiliz politik ve mali gayretlerinin e
hemiyetini de farketmiyor. İtalya bü· 
tün bu şeylerin ehemiyetini ölçtül..çe, 
menfaatinin, Akdeni:ı:de veya başka ta· 
raflarda olsun, iş birliği yapmak ol
duğunu nihayet anlıyacağı sanılabilir. 

r_ .... _.~_R_A~D_Y_O~---·J 
ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı 12.50 • 
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk: şar
kılarL 13.lS • 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Aqam neşriyatı: - 18.30 • 184.5 

Muhtelif plak neşriyatı. 18.4.S - 19.00 
İngilizce ders (Azime İpek) 19.00 -
19.30 Türk musikisi ve halk ?Xkıları 
(Makbule -re arkadaşları). 19.30 - 19.45 

Saat ayarı ve arabça neFiyat. 19-.45 -
20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Servet Adnan ve arkadaşları). 20.lS -
21.00 Plakla dans musikisi. 21.00 - 21.15 
Ajans haberleri. (21.15 • 21.55 Stüdyo 
salon orkestrası. 21.55 - 22.00 Yarrnkıi 
program· ve İstiklal marşı. 

derdiği paradan bahsetmesi zihnini büs bü
tün alt üst etmişti. Dedi ki: 

deşi evli Antifolus yapmıştı. 

Şekspird~r,-.. Hikayeı~r 

- Alay da olsa, şaka da olsa, madem ki 
efendimizin sözüdür; bizim onu yerine ge
tirmemiz wımdır. Dovsabel'in bana kocam 
dediği eve gitmeliyim. 

- Muhakkak, bu Dromio denilen herif 
de oynattı. Biz, burada bir hayal aleminde 
yaşıyoruz. 

Evli Antifolus, kendi evine alınmayın
ca (çünkü içeridekiler onu esasen evde sanı
yorlardı) fena halde sinirlenmiş, bu hareke
ti, kendisini daima başka kadınlarla müna.
sebette bulwıduğu kurwıtusunu besliyen ka· 
rısınm gene bir kıskançlık cilvesi sanmış, o 
da bWldan öç alabilmek için yukarıda söyle· 
diğimiz kadınla beraber yemek yemiş, karı .. 
sına karşı duyduğu öfke ile, evelce alıp ken7 
di kansına verıneği tasarladığı altın kösteğı 
bu kadına vadetmişti. Bu altın köstek, işte 
kuyumcunun yanlışlıkla öteki Antifolus'a 
verdiği köstekti.Bu köstek vadi kadını okad.aı 
sevindirmişti ki o da ona bir yüzük vermiştı· 
İşte kadının öteki Antifolus'a bahsettiği yil• 
zük de bu yüzüktü. Bekar Antifolus böyle bit 
şey bilmediğini, kadını asla tannnadığıııı 
söyleyince kadın, adamcağızın çıldırdığına 
hükmetmiş ve hemen Adrianaya gidip koca"" 
sının delirdiğini haber vermeye karar ver"" 
mişti. O, bunu Adrianaya anlatıp dururketl 
Antifolus da vermesi lazım gelen parayı a~" 
mak üzere gardiyanla birlikte eve gelmiştı4 

Çünkü Dromio, gönderilen para kesesini Ö"" 

-· ... 
Yazanlar: Mary ve Charla Lamb 
Çeviren: Nrrrettin ARTAM 

Yanlış R r komedisi 
şkiayeti üzerine tevkif olunmuştu. İşin tu
haflığına bakınız: Antifolus, hem de ku
yumcu ayni hapishaneye götürülmüşlerdi. 

Antifolus hapishaneye giderken yolda 
siraküze'li Dromi'ya rast geldi. Ve kardeşi
nin kölesini kendi kölesi sanarak ona evine 
gidip kansı Adriana'yı görmesını ve ona 
tevkifine sebeb olan parayı göndermesini 
istemesini emretti. 

Dromio, bir müddet evel yemek yedik
leri ve sonra da yakalarım dar kurtardıkları 
acaib eve efendisinin böyle bir haber gön
dermesini hayretle karşılamış, bunu bir a
lay, bir latife sanmıştı. Halbuki o, geminin 
hazır olduğunu söylemeğe gelmişti. Bu ha
beri veremeden gerisin geriye döndü ve ken
di kendine dedi ki: 

Adriana istenilen parayı verdi ve Dro
mio, geri dönerken yolda siraküze'li Anti
folus'a rastladL Antifolus, hala gördükle
rinden hayretler içindeydi. Çünkü kardeşi 
Ef es'te çok tanınmış bir adam olduğu için 
yolda rast gelen adamlar, kırk yıllık dostu 
imişler gibi kendisine selam veriyorlar&. 
Bazıları, kendisine borç almış oldukları pa
rayı ona geri veriyorlar, bazıları onu evle
rine çağırıyorlar, bazıları yaptığı iyilikten 
dolayı teşekkür ediyorlar, hülasa, hepsi ya
nılarak onu kardeşi sanıyorlardı. Bir terzi, 
kendisine hususi surette getirtmiş olduğu 
ipekli bir kumaşı göstererek ölçüsünü al
mak için israrlarda bulundu. 

Antifolus, sıhirbazlarla cadıların mem
leketine düştüğünü sanıyordu. Rast geldiği 
zaman hapisten nasıl kurtuldujunu soran ve 
Adriana'mn gönderdiği parayı kesesiyle 
kendisine teslim eden Dromio' da kendisini 
bu düşünceden kurtaramamıştı Dromio'nun 
bu tevkifi, hapishane ve Adriana'nm gön-

Bu s?zleri söyledikten sonra haykırdı: 
- Bır mukaddes kuvvet bizi bu acaib 

yerden kurtarsın! 
Şimdi de taıumadığı bir Bayan yanına 

gelmiş, kendisine adiyle hitab ederek bera
ber yemek yedikleri sırada vadettiği altın 
kösteği istemişti. Antifolus'un artık sabrı 
tükenmişti. Kadına bir sıhirbaz olduğunu 
söyliyerek çıkıştı; onunla ne yemek yediği
ni, ne böyle ~ir vaidde bulunduğunu, hatta 
ondan evel hır defa bile yüzünü görmemiş 
olduğunu söyledi. 

Antifolus daha ziyade öfkelendi ve kadı
na sıhirbaz, cadı gibi sözler suvararak ya
nından kaçtı, gitti. Kadın hayretler içindey
di. Bu adamla beraber yemek yediğine e
mindi; o kendisine bir altın köstek vadet· 
miş, o da ona bir yüzük vermişti. Şimdi na
sıl olurdu da bu adam böyle davranıyordu? 
Lakin bu kadın da ötekiler gibi yanılmış ve 
onu kardeşi sanmıştı. Bütün bu sevleri, kar- teki Antifolus'a vermişti. (Sonu var) 





ô ============~======~~=============================== ULUS 

Devlet Uemiryolları ve: Limanları Umum 
l\li.idiirlii~ii Satmalma Komisyonu tlanlan 

. İLAN 
e Beher tonunun muha!\men bedeli (80) lira olan aşağıda list 

No. ları ve muvakkat teminat mikdarları yazılı takriben 4698,80 
ton muhtelifülcins demir, putrel, demir levha ve saç 15.9.937 çar 
şamba günü saat 15.30 dan itibaren sırasiyle ayrı ayrı ihale edilme 

g 
. 
k 

üzere Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiynelerin her liste hizasında yazılı muvakka 

teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5 
936 gün ve 3297 veya 1.7.1937 gün ve 3645 No. lu nüshalarında int 
şar etmiş olan talimatname dairesincte alınmış vesika ve teklifler 
ni aynı gün saat 14.30 a kadar kon 1syon reisliğine vermeleri la 

t 

i. 
i-
. 

zımdır. 
Şartnameler 375 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerind e 

satılmaktadır. 
1\-fuvakakt teminatı 

Liste No. Tonu mikdarı 

1 1289,530 6408,12 lira 
2 1481.514 7176,05 .. 
3 936,770 4997,08 " 
4 990.995 5213,98 .. 

(2290) 2-3752 

İLAN 
Beher tonunun muhammen bedeli (52.50) lira olan takriben 45 

ton lokomotif, otomotris ve ocak ateş tuğlaları 20-9-1937 pazartes 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasınd 

o 
i 
a 

satın alınacaktır. 
e Bu işe girmek isti yenlerin ( l 771,88) lirahk muvakkat teminat il 

kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 329 
veya 1-7-1937 T. ve 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan ta 
limatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saa 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde, Hay 
darpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (2355) 

2-3897 

!LAN 

7 
. 
t 

-

. •Muhammen bedelleri (19979,04) lira olan muhtelif cinı> ve eb 
atta 14990 adet galvanize saç 17.9.1937 cuma günü saat 15.30 da ka 
palı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1498.43 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tyain ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 3297 
veya 1.7.1937 T. ve 3645 No. lu nüshalarında intisar etmiş olan tali 
matname dairesinde alınmış vesika ve teklifle;ini aynı gün saa 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

. 
t 

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

(2356) 2-3852 
tLAN 

1 - 29.7.937 perşembe günü eksiltmeye konulan Km. 436 • 456 
(Maden • Geyik) arasında 9000 m' balast için talih zuhur etmedi· 
ğinden 2490 tıumaralı kanunun 40 ıncı maddesi mucibince yeniden 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
(9900) dokuz bin dokuz yüz liradır. 

2 - Eksiltme 16.8.937 pazartesi günü saat 15 teMalatya işletme 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 742 lira 50 kuruştur. 
4 - Bu işe girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanunun 4 üncü 

m:ı.ddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname, kanunun tayin ettiği vesaik, muvakkat teminat mak
buzlariyle teklifleri aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

5 - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi, Ankara, Haydar
paşa. ~alatya işletme kalemlerinde, Diyarbekir, Elaziz, Narlı, E· 
loglu ıstasyonlarında parasız olarak dağıtılmktadır. (2558) 

2-3984 
t LA. N 

Şebekenin bazı mühim istasyonları tarafından satılmakta olan 
halk ticaret biletlerinin işarı ahire kadar Sirkeci - Edirne arasında 
muteber olmadığı ilan olunur. (2559) 2-3985 

Devlet demiryolları hP~İnci 
işletme müdürlüğünden 

1 - Fevzipaşa • Diyarbekir hattı üzerinde kilometre 337 - 339 
(Şefk_at • Y~lçatı) arasında ocaktan çıkarılarak hat kenarına figü. 
re edılm;k. uzere şartnamesi mucibince 6650 altın bin altı yüz elli 
metre mıkab balastın ihzar ve teslimi kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen bedel 7315 yedi bin üc yüz on beş li
radır. 

2 - Eksiltme 10.8.937 salı günü saat 15 de Malatva isletme hina 
sında yapılacaktır. · 

3 - Muvakkat teminat 548 beş yüz kırk sekiz lira 63 altmış üç 
kuruştur. 

4 - Bu işe girmek istiyenlerin 2490 No.lu kanunun 4 üncü mad· 
desi mucibince işe ftİrmete. man.ii kanuni olmadığına dair beyan· 
name. kanunun tayın ettıgı vesıka. muvakkat teminat makbuzla· 
riyle teklifleri aynı gün saat 14 de kadar komisyon reislğine 
vermeleri lazımdır. 

5 - Bu işe .aid şartname ve mukavele projesi, Ankara, Haydar
pa!a, ~alatya ışletme kalemlerinde, Diyarbekir, Elaziz, Narlı, E· 
loglu ıstasyonlarında mırasız dağıtılmaktadır. (2399) 2-3753 -
Elaziz İskan Direktörlüğünden : 

Eliziz iskan inşaatı ıçin 220 metre mikabı çıralı çam kerestesi 
açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

1 - Bu kerestelerin muhammen kıymeti 8800 liradır. 
2 - Keresteler ihaleden itibaren 20 gün zarfında tamamen tes· 

lim edilmiş olacaktır. 
3 - Mübayaa edilen keresteler Elaziz iskan ambarlarında tes

lim alınacaktır. 
4 - Münakasa 9.8.937 pazarteı>i günü saat 15 de Elaziz iskan 

müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
5 - İstekliler hususi ve fenni şartnameleri hergün iskan daire

sinde görebilirler. 
.. 6 - Eksi.1tı:ıeye girebilmek için 2490 sayılı kanun mucibince 

luzumlu vesaıkı ve kıymeti muhammene üzerinden tutarı olan te· 
minat bedel~ni ihaleden 3 saat eve! yatırmış olması lazımdır. 

. 7 -:-- Tal~plerin muayyen gün ve saatte Elaziz iskan müdiirlüğü 
daıresıne muracaatları ilan olunur. (4869\ 2-39~Q 

Sultan suyu har a · ı 

miidiirlü«iiı d~n: 
Müessesı;mi.~in ih.tiy.acı ~ulunan on dört bin iki yiız lira l.ıedcli 

muhamm.enlı _yuz ellı hın kılo yulafın beher kilosu 6 kuruştan 
seksen bın kılo arpanın beher kilosu dört kuruştan on bin kilo 
bakla~ın beher kilosu on kuruştan ve iki yüz bin kilo samanın be· 
h~r kı~?su 50 santim hesabiyle 29 7.937 giinünden itibaren on beş 
gun mudde~ıe ve kapalı zarf usıılivle eksiltmeve konulmustur 

Talihle ., teminatı muvakkatesi olan bin altmış bes. Jir~lık 
bank .~e ; ud nakicl makbuzivle .~e~lif me1<tublarını ihale 

0

gününe 
tesad~.f eden 12.8.937 persembe gunu saat on iice kadar hara mer
~ezinde müteşekkil komisvonu mahsusa vermelerı ve daha fazla 
~z_:ıhat almak istiven1erin cie hara müdtirivetine mi.iracaat etmeleri 
ılan olunur. (24~'i) 2-J874 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 
Komisyonu ilanları 

--------------------~ ___________________ ___. 

İLAN 
1 - Bir adet pulanya tezgahı açık eksiltme ile münakasaya kon

muştur. 

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

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

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

2-3541 

ti.AN 

1 - 4 adet muhtelit tezgah kapalı zarfla münakasaya konmu~tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli on sekiz bin beş yüz lira olup ilk te

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

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

BİLİT 
22 kalem baytari alat ve malzeme kapalı zarf usulile satın lh· 

nacaktır. Tahmirı bedeli ( 5550) liradır. İhalesi 11-8.937 çarşamba 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı 416 lira 25 kuruştur. Evsaf ve 5art 
namesini almak ve görmek istiyen bedelsiz olarak M.M.V. satın 
alma komisyonuna müracaat ve ihaieye gireceklerin 2490 sayılı k~ 
nunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublariyle birlikte 
belli gün ve saatından en az bir saat evvel M.M.V. satın alma 1<o· 
misyonuna gelmeleri. (1703) 2-2848 

t LAN 
Yapı: Yahşihanda üç bina yapısının kapalı zarfına iı>tekli çık

madığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşifleri
nin tutarı ( 11.068) lira 68 kuruştur. Keşif, proje ve şartnameleri 
parasiyle inşaat i'?ubesinden alınacaktır. İhaleı>i 18. VIII. 937 çar· 
şamba günü saat on birdedir. İlk teminatı: (830) lira 15 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 
3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mek
tublarını havi zarflar ihale saatından en geç bir saat eveline kadar 
M. M. V. :.atın alma komisyonuna versinler. (2454) 2-3846 

BİLİT 
1 baş öküz, 5 koyun 5 tiftik keçi 3 büyük ve 6 yavru domuz pa

zarlıkla satılacaktır. Satış günü 10.8,937 salı günü saat 10 dadır. 
Hayvanları görmek istiyen serum aşı evi müdürlüğüne müracaat 
ve satışa gireceklerin belli gun ve saatında M. M. V. satın alma 
komisyonuna müracaat. (2567) 2-3977 

BİLİT 
BİNA !CARI: Cebecide Abidin paşa köşkü civarında ve Ye

nişehirde Demirtepe veya Maltepe civarında olmak üzere işbu iki 
semtte ciheti askeriye için 7: 9 odalı müstakil birer bina mali sene 
sonuna kadar tutulacaktır. İşbu şeraiti havi binası olup da icara 
vermek istiyenler 11.8.937 günü saat on beşe kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelsinler. (2566) 2-3976 

Kayseri vilayeti daimi encümen 
başkanlığından 

Vilayet merkezinde ..... daki arsada yaptırılacak 99,557 lira 42 ku· 
ruş keşif bedelli memleket hastahanesi inşaatı kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu işe aid evrak şunlardır. 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi şartname, met· 

raj defteri; keşif hülasası, temel, bodrum, zemin kat, birinci kat 
planları, ön ve arka ve yan ve polikinlik cepheleri ve sakuli makt~ 
ve bayındırlık işleri genel şartnamesi ve şosa ve kargi~ inşaata aid 
fenni şartname. 

Eksiltme 23.8.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de 
vilayet daimi encümeni odasında yapılacaktır. 

İstekliler bu işe aid evrakı her gün <laimi encümen odasında 
görebilirler. Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 6228 liralık mu
vakkat teminat belgesi ilandan sonra alınmış ticaret odası vesika
sı nafia vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası vilayet nafia 
müdürlüğünden alınmış ehliyetname inşaatın başlanğıcından so
nuna kadar diplomalı bir mühendis veya bir mimar istihdam ede
ceğine dair noterlikten tasdikli belgeyi vermeleri şarttır. Eksilt· 
me 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanunda tasrih 
edilmiş vesikaların da verilmesi lazımdır. 

1 
. İstekliler kapalı zarflarını yukarıda yazılı saatten bir saat eve· 
ıne kadar makbuz mukabilinde encümen başkanlığına vermelidir
er. Zarfların yukarıda yazılı saate kadar yetiştirilmek üzere iade· 
i teahhiidlü mektub şeklinde gönderilmesi caizdir. Postada olacak 

1 
1 
gecikmeler kabul edilmez. (2410) 2-3756 

-----·--------- ------
Antalya nafia müdürlü~inden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme il anı 

1 - Eks;ltmeye konulan iş (Antalya lisesi pavyonu binası i
kinci kısım mevcud betonarme iskelet üzerine tuğla ctıvar, kapı, 
p enccre. sıva ve ı>air teferuat inşaatı). 

KEŞİF BEDELİ: 37781 lira 85 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık isleri genel şartnamesi, 
E - Hususi şartname hülasası, 
F - Keşif cetveli, 
G - Proje. 

n 
İstiyenler bu şartnamelerle ve evrakı bedelsiz olarak Antaly::ı 

afıa müdürlüğünden alabilirler. 

r 
3 - Eksiltme 20.8.937 cuma günü saat 10 da Antalya nafia dai

esinde yapılacaktır 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır . 
5 - Eksiltmeye girebimlek için isteklilerin (2833.64) lira mu· 

aka tteminat verilmesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 0 • 

up getirmeleri lazımdır . 
v 
1 

tı 

Nafia vekaletinden alınmış yapı miiteahhidliği vesikası ve yap
ğı işlere aid bonservis. 

bi 
6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı ı>aatten 

r saat e.veline kadar Antalya nafia müdürlüğü dairesine getiri
rek eksıltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile· 

ektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet üç maddede ya
lı saata kalar gelmis olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
apatı lmış olması şarttır. 

le 
c 
ZI 

k 
Postana olacak gecikmeler kabul edilmez. 2-3637 

i ktisat Velcaletinden 
bi 
~anat mekt:bl~rinin elektrik kısmından mezun olup askerliğini 
~ır~nlerden ıktısad vekaleti ölçüler ve ayar müdürlüğü için elek
ıkçı ayar fen memurları alınacaktır. tr 

şi 
li 

Ş~raiti haiz olanların en kısa zamanda evrakı müsbiteleri ve 
mdıye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları bonservisleriyle bir
kte Ankarada ölçüler ve ayar müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

(2535) 2-3967 

6. 8 - 1937 =====-
Aı-;kni fnhri kalaı umurı. L\l iitliirliiğiı Satmalma 

Komi-Hmu llauları .._ ______________ ~ -----------------
İLAN 

13 eylül 937 pazartesi günü kapalı zarfla ihale edileceği 23, zs, 
27 temuz 937 günlerinde neşrettirilen 3 adet otopomp ve 4 adet mo
topomp şartnamesinde değişiklik yapılmasına lüzum görüldüğün· 
den mezkur ilanlar hükümsüzdür. (2372) 2-3848 

148 KALEM MUHTELİF ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli 37,500 lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlügü satınalma komis· 
yonun~a 23-9-937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi • 
17c.ektır. Şart~ame (1) lira (88) kuruş mukabilinde komisyondan ve· 
r_ılır. Talrplerın muvakkat teminat olan 2812 lira 50 kuruşu havi tek• 
lıf .mektupl~rın~ ~ezkf:ır günde saat 14 de kadar komisyona verıne
lerı ve kendılerının de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü madde • 
!erindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2462) 2-3894 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK iNŞAAT 
Keşif bedeli 23843 lira 40 kuruş olan yukarda yazılı inşaat aske

ri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 24 ağus • 
tos 93? salı günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartna
me 1 lıra 20 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin ınu· 
vakkat teminat olan 1788 lira 26 kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 No. 1ı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle muayyen gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (2460) 2-3893 

100 TON DÖKÜM KUMU 
Tahmin edilen bedeli 3200 lira olan yukarıda mikdarı ve cınsı 

y~zıh malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alına k<>
mısyonunca 20.8.1937 cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip· 
!erin muvakkat teminat olan 240 lira ve 2490 numaralı kanunun z. 
ve 3. maddelernideki vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. (2461) 2-3847 

3 ADET OTOPOMP 
4 ADET MOTOPOMP 

Tahmin edilen bedeli 30t000 lira olan yukarıda mikdarları ya· 
zıh otopomp ve motopomplar askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 21 eylUI 937 salı günü saat 15 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 50 kuruş mukabilinde ko· 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2250 lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkfır günde saat 14 de kadar komisyo· 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad· 
delerindeki veı>aikle mezkür gün ve saatte komisyona müracaat· 
!arı. (2373) 2-3849 · 

10 ton GÜMÜŞ KUMU 
Tahmin edilen bedeli 800 lira olan yukarıda mikcları ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 24.8.937 tarihinde salı günü saat 14 te pazarlık ile iha· 
le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
liblerin muvakkat teminat olan 60 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2; 3 maddelerindeki vesaik le mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. (2556) 2-3978 

Ankara Bt•leclht' Rei .. liği ilanları 

----------------- -----------------İLAN 
1 - Otobüs idaresine alınacak kereı>teye talib çıkmadığından 

eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli 472,5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 36 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale· 

mine ve isteklilerin 10 ağustos 937 salı günü saat on buçukta bele· 
diye enctlmenine müracatları. (2425) 2-3777 

İLAN 
Yeni ve eski şehirde muhtelif yerlerde yaptırılacak 24015,50 lira 

bedeli keşifli yollar 6 ağustos 937 cuma günü saat ıo,s da belediye 
encümeninde pazarlıkla verileceğinden talihlerin beledive encürrıe· 
nine üracaatlarr. (2530) 2-3913 

İLAN 
1 - Otobüs idaresinde bulunan 8 • 10 ton yanık }'ağın açık art· 

tırması on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhamen bedeli (275) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (21) liradır. 
4 - Yağları görmek istiyenlerin her gün otobüs idaresine ve is· 

teklilerin de 10 ağustos 937 salı günü saat on buçukta belediye en· 
ciimenine mi.iraca2tları. (2420) 2-3776 

Muhammen bedeli 
Mahallesi Sokak Cinsi Ada Parsel Lira 

Cebeci O hane 522 36 125 
Cebeci O hane 522 57 75 
Cebeci O hane 522 86 170 
Cebeci O hane 522 169 250 
Yukarıda kayıdları çıkarılan hane ankazlarının açık arttırrna 

suretiyle 19.8.937 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da sa· 
tılacağından atliblerın yevmi mezkürda % 1.5 dipoziteleriyle bır· 
likte imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(2568) 2-3979 

l\ılerkez Ankara 
1'lües~•~sesi 

yon 

ll 1 f71s~ıhha 

Satınalma Ko mis· 
Başkanlı~ından 

1 - Müesse:;e hayvanların q, muhammen bedeli 9785 lira oıan 
20000 Kg. yulaf 50.000 kğ. arpa 100.000 kğ. kuru ot 70.000 kğ. saman 
10000 kğ. sap ve 7000 kğ kepek 7.8.937 gün saat 11.30 da kapalf 
.ıarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe girmek :stiyenler 733 lira 88 kuruşluk muvakkat 
teminat ile ticaret odasına kavıdlı ve bu işle meşgul olduğunu teV· 
ıı1k etmesi lizımciır. 

3 - Şartname parasız olarak müessese muhasib mutemedtiğin· 
<:ten alınabilir. 

4 - Teklif mektublarr yukarıda birinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar eksiltme komisyon reisliğine makbuz mu• 
kabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür mumu ile mühürlü ve af• 
rıca kapatılmış olması ıa,.ımdır. Postada olan gecikmeler kabul e· 
dilmez. (2221 ) 2-3581 

~ııkara Tarih. llil, CoO-raf va 
FakültPsİ Direktörlii~iinden: 

için muhtelif ecnebi lisanlarda kitab mübayaa edi· Fakültemiz 
lecektir. 

Muhammen bedeli 1.400 liradır. 
Kitabların listelerini görmek istiyenler her gün fakülte kütiiP• 

hane memurluğuna müracaat edebilirler. . 
İhale 9.8.937 pazartesi günü gaat 15 te mektebler muhasebecı· 

l iğinde yapılacaktır. 
i stekliler ihale gününden bir gün evetine kadar 105 liradan iba" 

ret olan muvakat teminatı mektebler muhasebeciliği veznesine .,a· 
+.rmıs olmalıdırlar. (2135) 2-347'l 
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8 ULUS 

buz dolaplan Halil Naci 
A naf artalar 

6-8-1937 ~ 

IYhhçıoğlu 
10 Te': 1230 Amerika Hükümetinin Westı·nghouse 

tercih ettiği meşhur 
------~----------------~--------------------------------~----~~--------~--------------------------------------------------------------------------------------~-~ 

Elektrik Sirketinden 
..:a 

Yenişehir Uçar Sokakta yapılan tadilat 
tan dolayı hatlarımızda tadilat yapılması 
icabettiğinden Ordu Evi ile N e c a ti b e Y 
Caddesi arasındaki mıntakada 8 ağustos 
1937 pazar günü saat 7 de1saat17 ye kadaı 
cereyanın kesileceği ilan olunur. 2-3987 

Siyasal bilgiler okulu 
direk: törlüğünden: 

Siyasal bilgiler okuluna lise mezunlar ... • aras.mda ya?ılacak ... seç
me sınavında kazananladran 65 i meccanı leylı ve 35 ı neharı ol
mk üzere bu yıl 100 talebe alınacaktır. Ücretli leyli talebe alm
mıyacaktır. Namzed kaydı 15ağustostan 18 eylüle kadar mu~yyen 
günlerde Ankarada siyasal bilgiler ok_ulunda. !stanbulda yuks~~ 
öğretmen okulunda yapılacaktır. Fazla ızahat ıçın bu okullara mu-
racaat olunmast. (2240) 2-3803 

Anlcara valiliğinden: 
1 _ Kızılcahamam kazası dahilinde Domuzpınarı ormanından 

4343 kental kuru çam enkaz odunu satışa çıkarılmıştır. 
2 _ Satıs 25.8.937 çarşamba günü saat 15.30 da Ankara orman 

müdürlüğünde açık arttırma ile yapılacaktır. 
3 - Odunun beher kentalinin muhammen fiati (17) kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankara omıan mü

dürlüğünden ve Kızılcahamam orman idaresinden alınır. 
5 _ Muvakkat teminat 55 lira 37 kuruştur. 

(2573) 2-3983 

Urfa vilayeti daiıni encümeninden 
1 _ Eksiltmeye konulan iş: Urfa Akçakale yolunun 44 - 850-

47 -1- 500 inci kilometreleri arasında. inşa edilecek 2650 metre tul 
şosa inşası olup keşif bedeli 16630 lıra 90 kuruştur. 

2 - Bu ise aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi . 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesı 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşifname, 
F - Grafikler, ...... ~ .. 
İstiyenler bu evrakı Urfa vilayeti nafıa mudurlugunden 5 lira 

mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 20 ağustos 937 cuma günü saat 11 de Urfa vila-

yeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalr zarf usuliyledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1247 lira 50 kuruş 

muvakat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermesi lazım
dır. 

A - 937 senesine aid ticaret odası vesikası, 
B - Nafıa vekaletinden alınmış 937 senesine aid müteahhitlik 

ehliyet vesikası, 
6 - Teklif mektublarr üçiincü maddede yazılı saatkn bir saat 

eveline kadar Urfa vilayeti daimi encümen reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 
saat ona kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış buluması lazımdır. 

7 - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2412) 
2-3757 

Trabzon Nafia İnşaat Komisyonundan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon • Erzurum yolunun 

o+ 000 kilometreden 33+ooo üncü kilometreler arasında muhtelif 
mahallerde anroşman mahmuz ve harçlı dıvar inşaatı olup keşif 
bedelleri "45617,, lira "57,, kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, . 
C - Bayındırlık işleri genel• şartnamesı, 
D - Fenni ve hususi şartname, 
E - Keşif silsilei fiat ve metraj cetvelleri, 
F - Proje. 
İstiyenler bu evrakı Trabzon, Gümüşhane nafıa müdürlükle. 

rinden (228) kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 12.7.937 perşembe günü saat on beşte Trabzoll 

vilayeti nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından ya
pılacaktırı 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3421} lira (32) ku· 

ruşluk muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göster
mesi lazımdır. 

A - 937 senesine aid ticaret odası vesikası, 
B - Nafıa vekaletinden alınmış 937 senesine aid müteahhidlik 

ehliyet vesikası, 
6 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evetine kadar yukarda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm niha
yet saat on beşe kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4709) 2-3856 

• • i z mır Enternasyonal 
Komitesinden 

Fuar 

· 20 ağustosda açılacak İzmir enternasyonal fuarı için neşe veren 
bir tango güftesi ve bestesi hazırlayanlara ellişer lira ikramiye ve-
rilecektir. (2574) 2-3986 

Diyarhelcir Belediye Reisliğinden 
125 lira ücretli Diyarbekir belediye fen memurluğu açıktır. 

Kanuni evsafı haiz olanların evrakı müsbiteleriyle birlikte beledi-
ye başkanlığına müracaatları ilan olunur. (2572) 2-3982 

J andarma genel komutanlığı 
Aııkara sahnalma komisyonundan~ 

6.8.937 cuma günü eksiltmesi yapılacağı ilan edilen 1890 lira 
69 kuruşluk keşif bedelli inşaatın tevsii gerektiğinden ihale tehir 
edilmiştir. (2570) 2-3981 

Betonarme köpru inşaatı 

Nafia vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan vilayetinde Erzincan • 

Kığı yolu üzerindeki Bey çayın köprüsünün beton arme olarak 
inşaatıdır. Keşif bedeli (55.500) liradır. 

2 - Eksiltme 18.8.937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 
da Nafıa vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyo
nu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin (4025) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair vekale
timizden alınmış müteahhidlik ehliyeti fenniye vesikası ile Tica· 
ret odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesaik ibraz etmeleri Ia-
zrmd~ . 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilindt> 
vermeleri mukta?.idir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2379) 2-3832 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan is: Uluahat Revülatörii, K;:ortıdere 

Regülatörü, Çineçayı barajı, Çineçayı Regülatörü, Akçay Regü
latörü, Sö1' e civarında ki Menderes Regülatörü, Mencleres i.i ıerin
de Burhaniye mevkii yanındaki Regiilatör. Menrleres üzerinde ye
nice mevkii yanıncfa Menderes Regi.ilatörü, Çal kazası yanındaki 
iddihar havuzu. Adala Regülatörü, Marmara gölii seddesinde Re
gülatör. Emiralem Regülatörü, Sürgü mevkii yanında iddihar ha. 
ra ir, Aci=>n ~ "n üstii"r!c-ld Rep-rla•ör, Silifke yanında Aksu Regü
latörü, Berdan çayı Regülatörü, Apolyont gölü kabartma seddesi, 
Manyas gölü kabartma seddesi. Marmara g-ölü kabartma seddesi, 
için aynı mevkilerde yapılacak Trep::ın ve Karot cinsinden sondaj 
ameliyatı keşif bedeli (205.260) liradır. 

2 - Eksiltme: 9.8.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Nafıa 
vekaleti sular umum müdürlü~ü su eksiltme komisyonu odasında 
kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler ekslitme sartnamesi, fenni şartname ve projeyi 
(10) lira (27) kuruş beriel mukabilinde Sular umum müdürlüğün
den alabilirler. 

Müsabaka imtihanı tehir 
,edilmistir 

' Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankasında.n 
(İstanbul Yüksek İktısad ve Ticaret mektebi mezunlarının 

kamplarının ağustos 1937 sonundan evel bitmiyeceği vuku bu· 
lan müracaatlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanının baş· 
langıcı 8 eylfıle tehir edilmiştir.) 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
muvaffakiyet derecesine göre mecmuu (12) den az olmamak 
üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alına· 
caktrr. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Sıyasal Bilgiler veya 
Yüksek İktısad ve Ticaret okulundan veyahud Hukuk Fakül
tesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin· 
den diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 8,9 ve 10 eylUl 937 de Ankara ve İstanbul 
ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol para
ları verilerek Ankaraya getirtilip, ey!Ul zarfında sözlü bir iın· 
tihana tabi tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklarını da 
haiz olmak şartiyle müfettiş namzedlerine (140) ve şef naın· 
zedlerine (130) ar lira aylık verilecektir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfet
tişlik imtihanına girecekler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla 
müfettişliğe terfi edileceklerdir. 

Ankarada Umum müdürlük servislerinde çalıştırılacak o· 
lan şef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak eh
liyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe terfi edilecek
lerdir. 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar 
Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat bankalarından elde edilebi
lir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla An.kara 
Türkiye cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine 
vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmiş bulunmalı
dırlar. 

Bu müracaat mektubunun en geç 25 ağustos 937 tarihinde 
ele değmiş olması şarttır. (2595) 2-3992 

Ank.ara Vilayetinden 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (11513) liralık muvak
kat tmeinat vermesi, regülatör ve baraj gibi büyük su iş.Jeri inşaat 
temellerinde Karot sondajlarile Trepan sondajlarını yaparak muvaf. 
fakiyetle başarmış olduğuna ve bu hususta tam bir fenni kabiliyeti 
bulunduğuna dair ehliyeti tevsik etmesi ve Nafıa vekaletinden al
mış olduğu müteahhitlik vesikasını ibraz etmesi. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar sular umum mi.idürlüğüne makbuz mukabilin· 
de vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Vilayet damızlık ayğır deposunun senelik ihtiyacı için alınacll~ 
36.000 kilo yulaf ile 36.000 kilo kuru ota talih çıkmadığından yenı• 
den 12.8.937 perşembe günü vilayet daimi encümeninde yendien ıı· 

(2043) 2-354!i çık eksiltmeye konulacağı itan olunur. (2539) 2-3966 ·---------... --~.ı Dr. EMİR NECİB 
A T A K A M 

Doğum ve kadın hasta 
hkları mütehass ı sı. Posta· 
hane caddesi . B. Yusuf 
Hikmet apartımanr N o. 3 
Saat 10 1/ 2 tan itibaren has 
talarma bakaı. 

1 Telefon: 1816 
2-3429 

Kiralık Apartıman 
Işıklar caddesinde Muhlis a

partmanında iki daire kiralıktır. 
Arzu edenlerin Ticaret odasında 

1 Mehmet Güçlüye müracaat. 
2-3962 

ZAYİ 
255 numaralı bisiklet plakası

nı zayi ettim. Eskisinin hükmü 
yoktur. Nobar 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 934 No. bisiklet plakasını 
kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Yenişehir Erdoğan sokak 
No. 5 de Zekai 

ZAYİ 
1931-1932 de Ankara Erkek 

lisesi Hinci smıfrndan aldığnn 
tasdiknamemi kaybettim. 

Yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü olmadığım bildi· 
ririm. 

Cemal oğlu Mehmet Tahir 

ANKARA ÜÇÜNCÜ SULH 
HUKUK HAKİMLİGİNDEN: 

Ankara Yenişehir Maltepe 
Bomonti arkasında Hakim soka
ğında 7 numaralı evde mukim i
ken vefat eden Halil karısı İs· 
tanbullu İhsanın terekesine mah
kemece el konmuş olduğundan 
kefaleti hasebile alacaklı olan
lar da dahil olduğu halde bil
cümle alacaklı ve borçlulann ve 
mirasçılarının vesaiki resmiye
leriyle beraber bir ay zarfında 3 
üncü sulh hukuk mahkemesine 
müracaatları ve alacaktarmı 
vaktiyle kayıdettirmiyenlerin 
mirasçıya ne şahsan ve ne de te· 
rekeye izafeten takib edemiye· 
cekleri lüzumu ilan olunur. 

i mtiyaz sahibi ve Basmu 
harri ri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
subi BAYDAR 

Umum! neşriyatı idarr 

1 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK. 
Ulus Basımevi: ANKARA 

Ankara Valiliğinden 
Mevkii 
veya 
Mahallesi 
Fevzi paşa 

Miktarı 
M2 

Kıymeti Dipozit 
L. J{. 

Eğe 

" Keçiören 

Sokağı 
Büyük Millet 
Meclisi caddesi 

.. 
Kediseven 

,, 

+Doğanbey Mekteb 

Cinsi 
Arsa 

,, 
" ,, 
,, 

Ev 

45 

40 
100 
150 

12392 
29?. 

No. 
1/ 1 

1/ 2 
1/ 3 

5 
66 

13-4632 

Ada 
28 

28 
295 
295 

290 

Parsel 
1 

1 
1 
2 

20 

L. 
1125 

1000 
500 
750 

1239 
690 

K. 
00 84 so 

00 75 oO 
00 37 50 

00 56 ıs 

00 93 00 
00 51 7S 

+ Evin 1/ 8 hissesi satılacaktır. 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 1. 9. 1937 

15,30 da yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. İhale bedeli nakden 
lecektir. 

çarşamba .... saat gunu . 
ve pe~inen tediye edı· 

Taliplerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere sözü geçen 
saatte defterdarhkta kurulan komisyona müracaatları. (2556) 2-3965 

gün .,,e 

Bilecik İslcan .Memurluğun,dan 
1 - Bilecik vilayeti dahilinde mevki ve keşif bedelleri aşağıda yazılı dokuz yerde her şeY1 

müteahhide aid anahtar teslimi yapılacak ceman 57 göçmen evi ayrı ayrı olarak eksiltmeye le.onul• 
muştur. Mevki ve keşif bedelleri ve adetleri şunlardır: 

M ev ki i ev Tip Beherinin keşif Tutan % 7.S 
adedi No. sı bedeli Lira kuru, Lira Kr. 

lira kuruş 

Bilecik Pelitözü kö ü 5 IV 439 77 
Bözüyük İnönü nJiyesi 19 IV 523 90 
Bözüyük Esnemez köyü 6 IV 472 96 
Bözüyük Nemli köyü 10 IV 472 96 
Bözüyük Kümbet köyü 3 IV 472 96 
B-Ozüyük Dodurga nahiyesi 2 IV 472 96 
Söğüt Behçetiye köyü 6 IV 517 94 

,, ,, ,, 1 IV 939 79 
Söğüt Ortaca köyü 2 IV 517 94 
'Gölpazarı Yenipazar nahiyesi 2 IV 559 29 

2 - Bu işlere aid şartname ve evrak şunlardır: 
A • Mukavele projesi 

2198 
9954 
2836 
4729 
1418 

945 
3107 

939 
1035 
1118 

85 
10 
76 
60 
88 
92 
64 
79 
88 
58 

164 
746 
212 
354 
106 

70 
233 

70 
77 
83 

92 
56 
76 
4.Z 
72 
95 
08 
49 
70 
90 

B · Muhtelif fenni sartnamrler 
C - Keşif defteri ve. şartname ler 
D - Projeler ve tafsilat resimleri 
İstiyenler bu evrakı Bilecik iskan memurluğundan görebilirler. . 11 

.. ~- - Eksiltme 26.7.1937 tarihinden 10.8.937 tarihine kadar eksiltmeye .konulmuştur. 10.8.93? 5iıc 
gunu saat 10 dan itibaren yukarıda yazılan sıra ile ayrı ayrı olarak komısyonu mahsusunca BıleC 
iskan dairesinde ihale edilecektir. 

4 - Ek~iltme aç~k e~siltm: .us~liyle .Ya~ılac.a~tı~. .. . r· 
5 - Eksıltmeye gırebılmek ıçın ısteklılerın bırıncı maddede yazılı yuzde 7,5 muvakkat temınat .,,e 1 

ıne~i ve bu _işleri yapabileceğine dair Nafıaca verilmiş ehliyet vesikası ve 937 senesine aid ticaret od!IS 
vesıkasını ıbraz etmesi meşruttur. (2569) 2-3980 

YE Ni SiNE MALAR HAIK 
BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 

1 - ŞAHANE MELODİ 
Franchot Ton - Grace Moore 

2 - KiRiK RUY A 

GARRY COOPER - ANN HARDİNG 

G E C E 
KALB MÜCADELESİ 

Frederic March • Olivia de Havilland 

Ş E H l R 

BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 

1 - BEBEKLER PERİSİ 
Aşki hissi müzikal çok güzel bir eser 

Baş Rolde: Magda &"hneider 
2 - ÇÖL SERSERİLERİ 

Baş Rolde: KEN MAYNARD 

HALK MATİNESİ 12.15 DE 

KADIN ASLA UNUTMAZ 

BAHÇESl N DE 

BU GECE SAAT 21.30 DA 

JUANİTA 


