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Fransada kantona) seçim Çin Cumhur 
Fransa'da bu sefer, vilayet ve kaza umumi meclislerine girecek Reisi arasında 

azanın seçimi yapıldı. Bu seçimin ıu itibarla bir ehemiyeti vardı ki, 
alınacak netice, franstz milletinin şimdiye kadarki "halk cephesi,, 
hükümetine itimadının devam ettiğini veya bu itimadın sarsılmağa 
başladığını tebarü.ı ettirecekti, bu taayyün edecekti. 

Seçim iki gün önce bitti ve bazı İstanbullu arkadaşların biraz erken 
bir hükümle ifade etmek istediği hale aykırı bir istikametle netice
lendi. 

Fransız milleti reylerinin hemen üçte ikisini "halk cephesi,, ne ver
mekte tereddüd etmedi. Demek oluyor ki, fransız sağ cenah partilerinin 
iktidar sandalyasmın civarına yaklaşmaları bir kere daha güçleşmiş bu
lunmaktadır. Fransa, Avrupa içinde ve Avrupa dışında devam eden 
politika f ırtınasınm ortasında, bu fırtınayı kimlere borçlu olduğunu 
asla unutmak niyetinde değildir. Filvaki, eğer bugün, Fransa için bazı 
tehlikeler mevcud ise, bu, Ruhr'u işgal kararlarını veren ve arkasını 
Versailles barışma dayayarak Almanyadan astronomik rakamlara bo 
liğ tamirat haraçlan tahsil etıneğe çalışan fransız sağ cenah fırkaları 
sayesinde olmuştur. Şimdi ise, bu fırkalar, sanki bütün bu ahvalin 
mesulleri kendileri değilmit gibi, fransız milletini tavizlere sürükle
mek istiyorlar. 

işte fransız milletinin reyinden bir kere daha mahrum ettiği par· 
tiler bunlardır. 

Bu seçimden, iktidarda bulunan partiler grupunun daha kuvvetli 
olarak çıkması, Fransanm gerek iç gerek dıı politikasında tesirlerini 
gösterecektir. Burhan BELGE 

Dost Elen gazetecileri 
şerefine verilen ziyafet 

Dün akşam Matbuat Umum Müdürlüğü misafir gazeteciler "şerefine 
Anadolu kulübünde bir ziyafet vermiıtir. Ziyafette mebus gazeteciler, 
Atina ve Anadolu Ajansları direktörleri, Matbuat Genel Direktörlüğü 
erkanı, gazeteciler hazır bulunuyordu. 

Çok samimi bir hava içinde ge- kıetlerinde bize gösterdikleri asil mi-
çen ziyafetin sonlarına doğru, safirpervelikten dolayı teşekkür etmek 
Matbuat başmüşaviri Bürhan Bel- lüzumunu bile hissetmiyarum. Bizi bir_ 
ge, genel direktör namına aşağı- birlerimize bağlıyan rabıtalar her türlü 
daki nutku söylemiftir: teşekkürün fevkindedir. Çünkü bu bağ-

- Bayanlar, Baylar, sevgili misafir- lar ifadeyi lüzumsuz kılan sağlam bir 
lerimiz, dostluğun ve akrabalığın basit ve derin 

İki memleket arasındaki dostluk bağlarından başka bir şey değildir. 
bizleri çok kerreler daha böyle, yan ya_ 
na getirecek ve ya bizde ya sizde, ga
zeteci meslektaşlarımızın buluşarak ve 
rimli fikir teatilerine ve musafahaları· 
na ve iki basın mensubları arasında kapı 
komşusu olan insanlar arasında olduğu 
gibi münasebetler tesisine vesile ola

caktır 

Tabiat bu iki memleketi denizlerin 
en:;üzelinin iki sahilinde nafile yere 
karşı karşıya koymamıştır. Ayni mavi 
Ege, ayr.i Ege güneşi, ayni sabah giL 
neşinin iş başına çağırması ve ayni ak-. 
şam güneşinin ayni duygulan aşıla

ması, elbette ki iki kara üzerinde birbir 
!erine kafaca ve ruhan yakın ve eş in.. 
sanların doğub yaşamasını istilzam ede
cektir. 

İki memleketin devlet adamları bu mu 
adeleyi kendilerine düşen vazife payı da 
bilinde halletmeğe çalışırken bizlere, 
yani gazetecilere, bu dostluğun bütün 
icablarmı iki milletin geniş halk ta_ 

bakalarına tanıtmak ve vesdirmek dii
şüyordu. 

Bır kanaate göre, matbuat efkarı 
umu.mıyenın pişırıldiği mutfaktır ve 
halkı şu yahud bu telakkiye, şu yahud 
bu hisse doğru sevketınek, gazetecile
rin elindedir. Türk _ Elen matbuatı, 
kendilerine bu bakımdan düşen vazife
yi şimdiye kadar tasavvur edilebilece
ğinden iyi yerine getirmişlerdir. Şu 

var ki yunan - türk dostluğunu, iki mat 
buat, bir mutfak mahsulü olarak değil, 
emekle ve sevgi ile meydana getiril
miş ve iki milletin gönlü arasında ku
rulmuş sarsılmaz ve yıkılmaz bir köp· 
rü olarak kurmaya çalışmışlardır. 

Dostluğun bu telakki tarzında, mat.. 
buatı telakki tarzr da mündemiçtir. İki 
milletin basını, Üzerlerine tarihi bir 
misyon almış olduklarını idrak etmiş 
olarak bu işe başlcİ.mışlar ve mesul a
damlar gibi onu bugünkü safhasına ka
dm- getirmişlerdir. 

Aziz misafirlerimizin memleketle
rine iyi intföalarla ve çalışmada elde 
edilen muvaffakiyetin verdiği neşve ile 
döneceklerinden eminiz İsteriz ki, bu 
karşılaşmada, bizlrde de aynı hislerin 
vUcud bulmuş olduğundan emin olsun

lar. Bu temenni ile, kadehimi Elen miL 
Jetinin ve onun sevgili kıralmm ve mi
aafirlerimizin şerefine kaldırıyorum. 

Misafir gazetecilerden Matantos, 
yunan matbuat müsteşarı namına aşağı
daki nutukla cevab vermiştir: 

"- Tiirk mıoc:lektaı1larımıza, memle-

Sadece kadehimi hepimizin sıhha

tine kaldırarak içiyorum. 

Yaşasın Reisicumhur Kemal Ata_ 

türk, yaşasın türk milleti.,~ 

Mukaddes Ateş 
Sanat eserini yaratmakta teşvi

kin, paranın ve her şeyin oynadığı 
roller yanında, sanatkarın içinde 
yanan ve onu eserini vermeğe ibram 
ve ısrar ile sevkeden cevherin, Mu
kaddes Ateşin daha büyük rolünü 
ikrar ve tasdik etmeliyiz. 

Bir bulgar gazetesi ''Milletin 
hayatiyeti,, başliklı yazısında şöyle 
diyor: 

"Münevverlerimizin çalışma şart
ları pek parla.k değildir. Bu zaman.. 
da belki her memleket hakkında 

doğru olan bu müşahede bizimki 
için elbette daha doğrudur. Bunun
la beraber maddi güçlükler biz de 
alimin, edibin ve artistin yaa:atnıa 
hamlesini kıramamıştır. Günlük ha.. 
yatın türlü didinmeleri arasında 

bunlar bize değerli, canlı, hayat 
fışkıran eserler vermektedirJer. 
Ve bu eserler bulgar milletinin 
hayatiyetine aid en iyi tezahürler· 
dir. 

Geçenlerde Pittsburg üniversi
tesinde, parlak bir doktora, verdik· 
ten sonra, bu üniversiteye derhal 
doçent olan Edward Lec Harris 
adındaki amcrikalının hikayesini 
size nakledeyim : 

"Harris bu üniversitede okuya
bilmek için, tam on sen, cam sili
ciliği etmiştir ve hikayesi de bun
dan ibarettir. 

Kamusun mevcud olmadığı de· 
virlerde, Fransızca bir kelimenin 
manasım öğrenmek için Sultanah
metten Fatihteki hocasına fenerini 
yakıp giden fakir gencin günün bL 
rinde memleketin en tanınmış ilim 
adamlarından biri olduğunu hatır
lıyalım. 

Evet, bunların hepsi güzel I 
Fakat, mukaddes ateş, bu zıa

iir cevherde sanatkarı çoğaltan tek 
amil olup kalabilir mi? 

Mukaddes ateşi elbirliği ile kö
riiklemeliyiz - N. B. 

Çin milli byranu münasebetiyle Re
isi Cumhur Atatürk ile Çin Reisi Ctllll
huru arasında aşağıdaki telgraflar teati 
edilmiştir : 

Ekselans Lin Sen 
Çin cumhuriyeti hükümeti reisi 

NANKİN 
Cumhuriyetin ilam yıldönümü mü

msebetiyle Ekselansınızın gerek şahsi 
saadetleri, gerek Çin milletinin saade
ti hakkındaki en iyi temennilerimi bil· 
diririm. 

K. ATATÜRK 
Ekselans Kemal Atatürk. 

Türkye Reisi Cumhuru. 

ANKARA 
Milli bayram münasebetiyle tebrik

Jerinizden derin surette müteh:ı.ssis ola
rak Ekselansınıza Çin milleti namına 
samimi teşekkürlerimi bildirmekle kes.
bi şeref ederim. 

LİN SEN 
(A.A.) 

Gümrük memurlarına verilecek 
ikramiyeler 

Gümrükler genel direktörlüğü, güm
rük cezalarından her yıl ta~ra gümrük 
memurlarına verilmekte olan ikramiye
lerden 1936 finans yılına aid olanını 
dün gümrüklere göndermiştir. 

' 

H A V A ' '------
Hava soğuyor 

Dün şehrimizde hava kısmen bulut-
1 u geçmiş , gecenin en düşük ısısı 8, 

gündüzün en yüksek ısısı 21 derece O

larak kaydedilmiştir. Dün yurdun Trak
ya, Kocaeli ve Ege mmtakalarrnda ha
va kapalı, yurdun diğer yerlerinde bu
lutlu geç.ıniştir. 

Dünkü yağışların kare metreye bı
raktıkları su miktarı Muğlada 43, Bod
rumda 30, Beyş~irde 70 kilo gramdır. 
Dün en düşük ısı Sivas ve Erzurumda 3, 
en yüksek ısı da Diyirbekirde 24 dere· 
cedir. 

Kullanmasını bilmiyenler elinde 

telgraf düi 

Hindistandan iki nefis kaplan sabn 
alan bir hayvanat bahçesi, hayvanla
rın verilen etleri yememekte olduk
larını görüp açlıktan öleceklerinden 
korkarak ne yapmak Jazungeldiğini 
bunların eski sahibinden telgrafla 
sormuş ve gene telgrafla ş()yle bir ce_ 
vah almıştır: "Kaplanlar insan eti se_ 
verler. Tafsilat postada.,, 

Bahçe idaresi bu cevab karşısın.. 
da ne yapacağını tayin edemezken 
tahilatlı mektub gelmiş ve mesele 
nihayet anlaş•lmıştır: Kaplanların r.a_ 
hibi, ''kaplanlar insanlann yediği ko_ 
şun, sığrr, dana etlerini beğenir ve 
yerler,. diyecek yerde, telgraf Ücre_ 
tinden tasarruf maksadiyle cümleyi 
böylece kısaltmıştı. 

Ya mektub gecik&eydi 1 

insanın adı çıkacağına ... 

lstanbulda bir kadının parası çalın

mış ve kadın hemen polise müracaat 

etmiş; polis parayı kimin çaldığını 

sorunca kadın orada gördüğü bir a

damı işaret ederek "İşte budur,, de

miş. 

Kadının gösterdiği adam tanmmı§ 

yankesicilerdendir. 

Mahkeme huzurunda yankesici 

kendini müdafaa ediyor: 
- Biz sabıkalı adamız. Polis bizi 

nerede görse çeviriyor. Davacı bir ke
re "paramı çalan buna benziyordu,, , 
dedimi artık yakayı kurtaram..,.oruz. 
Bu kadına beni gösterdiler, ''buna 
benziyordu,, derdemez cebimdeki 
kendi paramdan 146 kuruşu ayırıp 

kadına verdiler.,, 
Bu sözler belki tdoğrudur. Fakat 

insanın adı çıkacağına •.• 

Davetsiz mi•alir 

Budapeıtenin kenar mahallelerinde 
vukubulan acıklı, gülünç bir hadise, 
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Bir medeniyet abidesi 

Fırat nehri Üzerindeki 
beton Keban köprüsü 
Şimdiye kadar yurdun şark kı smrnr garbından ayıran ve asırlar• 

danberi "geçilmez, aşılmaz!,, diye şöhret buJan Fırat nehri üzerine 
ikinci betonarme cumhuriyet köprüsü de kurulmuş bulunuyor. 

Bir mekteb müdürü 
mahkfun oldu 

İstanbul, 19 (Telefonal) - Edırne_ 
kapıdeıki rum mektebinin müdürü Ya
sef, sınıfta kalan talebeyi geçirdiği ve 
uydurma tasdikname verdiği için mu
hakeme altına alınmıştı. Bir müddet
tenberi devam etmekte olan bu dava 
t,ugün neticelenmış ve ağrr ceza maJı_ 
kemesi sahtekar mekteb müdürünü üç 
yıl hapis cezasına mahkfun etmiştir. 

Bir sahtekarlık davası 
neticelendi 

Istanbul, 19 (Telefonla) - Ağır ce
za mahkemesi, yedi tane suçlusu bulu
nan bir saıhtekarlık davasını neticelen.. 
dirmiştir. Yedi suçludan Şefik 3 yıl, 

dokuz ay beş gün; Meledi dört yıl altı 
ay, Haydar dört yıl; Lütfi bir yılı Nihad 
bir yıl altı ay hapis cezasına mahkfun 
edilmişlerdir. Nazmi beraet etmiştir. -

Karısın öldüren bi1 
koca mahkfun oldu 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Kadı

köyde karısını öldüren amele Mehmed, 
ağır ceza mahkemesi tarafından on se· 
kiz yıl hapse mahkum edilmiştir. Bunun
la beraber, hadisede hafifeltici sebeb
ler mevcud olduğu da göz önüne alına
rak ceza on yıla indirilmiştir. 

İskeleler varidatı 
İç Bakanlık iskeleler varidatının 

1937 finans yılı sonuna kadar köy ve 
belediyelerce tahsiline devam olunma
sını viHiyetlere bildirmiştir. 

macar gazeteler:nin hepsinde uzun uza.. 
dıya naklolunmaktadır. 
Kovaş imıinde bir İşçi, geçenlerde bir 

gece, kansı ile birlikte sinemadan evL 
ne döndüğü zaman, yorganı ba§ına ka
dar çekmiş bir adamın, sokaktan işitile
cek kadar yüksek bir horultu ile, karyo_ 
}asında uyumakta olduğunu görmüş ve 
bunu polise haber vermeği münasib bu. 
larak' karakola koşmuştur. 

Memurla beraber eve gelip horbyarak 
uyuyanı uyand1r.rnak iç.in yorganı çeker 
çekınez, polis memuru ve Kovaş'm üze
rine koca bir ayı fırlamıştır. Kapıyı a· 
yırun üzerine kilitlemiye ancak vakit bu
labilen iki adam tahkikata girişince,hay
vanm o günlerde o civarda yerleşmiş bir 
cambazbaneye aid olduğunu ve gece ka
çıp bir ağaca bmıanarak açık pencere
den Kovaş'm odasına girmiş ve yatağa 
uzanıp uyumuş bulunduğu neticesine 
varmışlardır. 

Budapeşte gazeteleri: "pencerelerini
zi kapamadan evinizden çılanayın!,, ten· 
bihiyle kıssadan hisse çıkarıyorlar. 

ilancılık 

lskoçyahlar hasis ve para işlerinde 

kurnazdırlar. 

Bir İngiliz gazetesi şu hikayeyi anla

byor: "Dr. Mac Sporran bir golf kulü_ 

hüne aza yazıldığı gün kulüp idare me

muru bu zata, kendine aid toplarm üze

rine ismini yazdırdığı takdirde bunlann 

kaybolnuyacağmı haber vermiştir. 
Doktor: 

- Pek doğru., toplara hemen adlDU 

yazımz. 

Memur Mac Sporran kelimelerini to-
pa kaydediyor. 

Doktor devamla: 

- Albna doktor unvanını da koyunuz. 

Memur bunu da yapıyor. 

Doktor ilave ediyor: 1
' 

- Oldu olacak, şunu da yazınız: her 

gün öğleden akşama kadar basta kabul 
eder.,, 

Köprünün ehemiyeti 
Şarkın geri kalmasındaki bin bir 

amil içinde Fıratın da büyük bir hisse. 
si vardı. O, yurd parçaları arasındaki 
rabıtada mühim bir engel oluyordu. 
Fevzi paşa - Diyarbekir hattı yapıldık
tan sonra şark vilayetleri Malatya va· 
sıtasiyle garba demiryoliyle bağlan

mı~tı. Bundan sonra ayrıca 1932 de ya
~ılan İsmet İnönü köprüsüyle şose ile 
ılk büyük geçid temin edildmişti Bu i· 
ki mühim geçid şarkla garbı birbirine 
bağlamakla beraber, memleketin ihtiya· 
cını karşılamağa kafi değiJdi. 

Çünkü Elazizin garbında bulunan 
Arabkir - Kemaliye ve Divriki bavali
sinden EJazize gidip gelebilmek için 
Fırat nehri üzerinden geçmek icabedi
yordu. Bu yüzdn bin bir zorluklara uğ· 
ranılryordu. Bundan başka Elazizden 
Erzincana gidebilmek için şimdiye ka
dar bir çok mevsimlerde Mafatya ve Si. 
vastan dolaşmak mecburi.yetiyle karşı
laşılıyordu. Ancak suJarm müsaid ol• 
duğu zamanlarda bin bir tehlike i· 
çinde nehir üzerinden bir kayık vasıta
siyle geçilebiliyordu. 

Fakat senenin bir çok günlerinde 
sular geçid vermediği için bu imkan
larda kaJmxyordu. Bu büyük manii or
tadan kaldırmak için daha eski zaman
Jardanberi Keban madeni önünde fırat 
nehri üzerine bir köprü kurulmasına te· 
şebbüs edilmişti. Fakat bu teşebbüs biı 
türlü tahakkuk edememişti. 

Yurdun dört köşesini şoseler ve 
köprülerle birbirine bağ1amağr ana 
prensib edinen ve bu davaıyr büyük bit 
sürat ve intizamla tahakkuk ettirell 
Cu.nhuriyet hükümeti, asırların başa .. 
ramadığı bu işi iki sene içine sığdırdı. 

Bu mühim köprünün kurulması 

1935 de kararlaştı W; derhal işe başlan

dı. 

Köprü nereye kuruldu? 
Köprü, Kebanm 3 kilometre kay· 

nak cihetinde v~ fıratın en dar boğa· 
zmda, Keban mevkiinde seçilmiştir. Fr. 
rat diğer yerlerde 200 _ 300 metre ge
nişliğinde olduğu halde burada 50 
metre kadar darlaşmaktadrr. Burası fı
ratın en dar yeri olmakla beraber iki ta 
rafı dik ve sarp kayalıklarla kapalıdır. 
Burada suyun cereyanı çok kuvvetli
dir. Ayni zamanda daimi hava cereya
nına da maruzdur. 

Köprüyü burada kurabilmek iç.in bÜ 
tün bu tabii ve coğrafi zorluklarla mü
cadele etmek icabediyordu. İşte türk 
mühendisleri en yeni ve en modern 
teknik sayesinde bütün bu güçlükleri 
~nmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Çekilen zorluklar 
Fıratuı Elaziz sahili gayet sarp ve 

dik olduğu için burada şantiye inşası 
için düz bir yer bulunamamıştır. BıJ 

yüzden kenar ayaktan 100 metre yük
sekliğindeki düz bir yer şanti\ye olarak 
intibah edilmiştir. Bu saha bir yolla 
ana yola bağlanmış, kereste demir, çi
mento, kum ve çakıl burada toplan• 
nuştır. Demir, kereste ve diğer malze~ 
me burada işlendikten sonra havai bjr 
hatla Elaziz kenarındaki aya~ ve bu
radan tekrar bir havai hatla karşı sa
hile geçirilmiştir. Ancak burada iskele 
kurulduktan sonra karşı sahilde şantiye 
nin kurulması mümkün olmuştur. 

Erazinin çok arızalı ve dik ve sarp 
olu.şu, yol bulunmaması, çalışmayı çok 
güçleştirmiştir. 

Köprü neye mal oldu? 
Tam uzunluğu 105 metre olan bu 

betonarme köprü, bütün bu zorluklara 
rağmen 70 bin lira gibi çok ucuz bir 
rakamle vücuda getirilmi,tir. Köprü
nün iki ucundaki şoseler ecı kısa bir 
zamanda bitirilecektir. Keban köprüsü 
Tunceli hududunda ve §imdiye kadar 
işlenmemiş bir yurd parçasında kuru· 
lan büyük bir medeniyet abidecidir. 

Yeni damızlık atlar 
Ziraat Bakanlığı Belçikadan, at rıcs-

limizi ıslah iç.in Ard.lt atları getirt· 
mektedir. 
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DIŞ lCMAL \ ._ ___ _ 
Belçika ve büyük 

devletler 
Belçlkanua büyük harbdan evvelki ta. 

.,.ızlık siyasetine benzer bir vaziyete 

'eıt dönmesiyle İngiltere, !~a ve 
f'Jmanya müsellesi arum~~ ~ 
heder yeni bir merhaleye gınyor. Belçı
bnm milletler arası iıtatükosu bakımın· 
elan bu münasebetler barbdanberi ıu i .... 
tihaleleri geçinnittirı 

1 _Büyük barbdan 1926 senesinde 
Lokamo muahedesi imzalanmcıya kadar 

Belçika Fransanın müttefiki idi. Bu ee
neler zarfında Belçikanm Almanya ile 
bududları, Fransa ile olan müşterek hu
dudlarından farksızdı. Belçika ile Fran
ea Almanyaya karşı bududları müdafaa 
etmeği karşılıklı olarak taahhüd ettiler. 
Almanyaya kartı müdafaa bakımından 
Belçika topraklariyle fransız toprakları 
arasında bir fark yoktu. 

2 _ Lokamo muahedesinin imzası, 

bu devletler arasındaki münasebetlerin 
tarihinde ehemmiyetli bir dönüm nokta
sıdır. Bu muahede ile Almanya, Belçika 
ve Fransa ile kendi arasındaki budud
ları kati ve nihai olarak tanımayı taah. 
büd etti. İngiltere ve 1 talya da bunu ga. 

ranti ettiler. Bu vaziyet de Almanyanın 
Ren nehri boylarını askerileştirdiği za
mana kadar devam etti. 

3 _ Ren nehri boylarının askerileşti-
rilmesi ve Almanyanm silahlanmasın
dan sonra bu güne kadar sürüp gelen 
bir aralık devri vardır ki bu birkaç sene 
içinde Belçikanm vaziyeti mübbemdi. 
llk zamanlar Belçika Lokarno muahede
siyle ve sonra da Londra anlaşmasiyle 
giriştiği taahhüdlerle bağlı idi. Yani AL 
manya tarafından açılacak olan bir ta
ari'UZ harbında Fransaya yardım etmiye 
borçlu bulunuyordu. Fakat silahlı bir 
Almanyanm tazyikı ve dahili politika
mn zaruretleri karşısında bu taahhüdle
rinden kurtulmak istiyordu. Nihayet in. 
giltere ve Fransa Belçikayı serbest bı. 
raktılar. Fakat Almanya henüz Belçika
nın tecavüzden masuniyeti hakkında te. 
minat vermediğinden vaziyet sarih de. 

ğildi. 

4 - Almanyanm da Belçikaya İngiltere 
ve Fransa tarafından verilen teminatı 
vermesi üzerinedir ki bu küçük memle
ketin milletleraraııı istatüsünde istikrar 
husule gelmiştir. Bu iııtatü §Öyle tarif 

edilebilir: 
Belçıka harbdan evvelki gibi, tarafsız

lığı büyük Avrupa devletleri tarafından 
garanti altına alınmış bir devlet değil. 
dir. Fakat komşusu olan üç büyük dev
let, Belçikarun tecavüzden ma&Un oldu· 
ğunu ve birbirine karıı giriştikleri harb. 
da Belçika topraklanru hareket üssü o. 
larak kullanmamayı kabul etmişlerdir. 
Bu taahhüdün can alacak noktası sonun
cu fıkradaki taahhüddür. Çünkü Belçi
kanın ehemmiyeti, bu üç devlet arasın. 
da çıkacak olan bir harbda bir veya di
ğer tarafa yapacağı yardımda değil, top
raklarının muharib ordular tarafından 
kulJanılmaııındadır. 1914 senesinden ev
vel Almanyanın Belçikadan geçmiye ne 
derece ehemmiyet verdiği malumdur. Bu 
gün de Belçika topraklanndan orduların 
veya Belçika havalarından tayyarelerin 
geçmesi ayni derecede ehemmiyetlidir. 
Almanya, Fransa ve lngiltere tarafın
dan girişilen taahhüde göre, bundan 
böyle Belçika topraklarından askerler 
ve Belçika havalarından tayyareler geç. 
miyecektir. Yani Belçika Fransa için 
Almanyaya kar§ı, Almanya için de Fran
ıaya karşı bir duvar vaziyetindedir. A. 
caba bu yeni vaziyet kime elveriılidir? 

Harbdan evvel, Belçikanm tarafsız va
ziyeti Fransaya elverişli idi. Çünkü al
man erkam harbiyesinin, bir taraftan 
Çarlık Rusyası, diğer taraftan da Fran
aa arasına sıkıtan Almanya için çizdiği 
barb planı, en seri bir hareketle Fransa. 
yı mağlub edip, ancak bundan sonra 
Rusya ile meıgul olmaktı. Franaaya se
n ve kati darbe de ancak Belçika top
raklarından geçmek suretiyle endirilebi. 
lirdi. Nasıl ki öyle hareket ettiler. Bu 
plirun muvaffak olmamasındaki sebeb. 
leri burada ara§tıracak değiliz. 

Bugün ise, Belçikanın tarafsızlığı da
ha ziyade Almanyaya elveritlidir. Çün. 
kii yeni Almanya, harici politikasını 

garba değil, ıarka doğru ağırlattırmıı 

gibi görünüyor. Binaenaleyh §ark ile 
lnefgul olabilmek için garbdan emin ol
lbak İster. Şarkı garbdan ayırmak için 
aarfettiği gayret bundan ileri geliyor. 
Fransa ise, Sovyet Ruıya ve Çekoslo
'\'akya ile ittifak halindedir. O halde 
tarkta taarruza geçecek bir Alrnanyaya 

ULUS 

DIŞ HABERLER 
Ventsaopang şehri üç Amerikanm 
defa elden ele geçti . büdce açığı 

Nankin gene bombardıman edildi Vaşington, 19 (A.A.) - B.. Ruzvel4 
1938 senesi büdcesinin 418 milyon dolar 
tahmin olunan açığının 695 milyon do
lar olacağını söylemiştir. 

Nankin, 19 (Hususi) - Çekiai ajansı bildiriyor: Ventsaopang'ın 
şimalinde muharebeler şiddetle devam etmektedir. Bu mevki üç defa 
bir elden öteki ele geçmiştir. Japonlar bütün mevcudlariyle hücuma 
kalkmışlar, Çin kumandanı da bwıun üzerine muntazam bir surette 
sağ ve sol cenah kuvvetlerini merkeze çekmiştir. Son muharebede ja
ponlar ağır zayiat vermişlerdir. 

Son bir tahmine göre, hllkümetin 
gelirinden geçen nisan ayında tesbit 
edilen miktara göre 256 dJlilyon tena.. 
kus vardır. 

Milletler Cemiyeti 

ve Çin - Japon harbı 

Çin hariciye 
lVazzrının sözleri 

Çin hariciye nazırı V ançungui 

Nankin, 18 (Hususi) - Gazeteci
lerle bir mülakat yapan Çin hariciye na
zırı Vançungui çin halkının hükümete 
karşı gösterdiği maddi ve manevi müza
haretten takdirle bahsettikten sonra 
Milletler aemiyeti asamblesinin japon • 
çin ihtilafı hakkında aldığı karar dola
yısiyle çinlilerin bu vesile ile medeni
yet aleminin saldırgana karşı ve kendi 
taraflarında olduğunu anladıklarını 

söylem iş ve demiştir ki; 

- Milletler cemiyetinden alman ha
berler, bu mahfillerin japon hareketıine 
dokuz devlet muahedesini ve Kellog 
paktına karşı sarih bir tecavüz manası 
verdiklerini göstermektedir. 

Ümid ederiz ki japonların bu kanun 
ve kaide dışında yaptıkları tecavüz kar
şısında müsbet tedbirler alınacağını, 

böylece insanlık, medeniyet ve adalet 
mefhumlarının yerine getirileceğini ü
mid etmek isteriz.,, 

Nazır, bundan sonra Amerika harici
ye nezaretinin beyanatına ve B. Ruzvel
tin nutkuna sözü getirerek birleşik A
merika devletlerinin enternasyonal sal
dırganlıkları önlemek hususunda Millet
ler cemiyeti ile aynı fikirde olduğunu 

söylemiş, Milletler cemiyeti içinde ve 
dışında bulunan dünya kamoyunun u. 
zak şarkda sulhun bozulmuş olduğuna 

kanaat ettiklerini öğrendiğini bildirmiş 
ve demiştir ki: 

"- Medeni cemiyet, bugün enternas.. 
yonal muahedelerin yerine getirilmesi ve 
dünyanın enternasyonal bir anarşiden 
kurtulması gibi bir vazife karşısındadrr. 

1931 senesindenberi japonlann yapa. 
gelmekte oldukları hareketler, çin top
raklarını istil~ etmek için hazırlanmakta 

olduklarım açıktan açığa göstermekte

dir. Buna mani olmak için de sulhu se
ven milletlerin uzak şark sulhunu ko
rumak için müsbet tedbir almaları l~zım 
gelir.,, 

kartı bu müttefiklerine yardnn etmek 
için garbdan Almanyayı tazyik etmek 
mecburiyetindedir. Belçika bir duvar va.. 

ziyetinde bulunmasaydı bu tazyik tüp
besiz daha müessir olurdu. Yani büyük 
barbdan evvelki vaziyete nazaran, F ran
aanm ve Almanyarun Belçikaya karp 
rolteri tamamiyle değitmiıtir. Harbdan 
evvel Belçika duvariyle kendisini koru· 
mak istiyen Fransa idi. Bugün ayni set 
ile korunmak istiyen Almanyadır. Bu 
itibarladır ki Belçikanm bu yeni ista.. 
tüsü alman diplomasisi için bir zafer te.. 

lak.ki edilebilir. A. Ş. ESMER 

Şanghaydaki Çin harekah 
Çinliler, ay ışığından faydalanarak 

Yangçepu'da; Şapeide, Kiangvanda ja
pon ınevzilerine dört defa hücum et
mişlerdir. Çin tayyareleri bir japon 
harb gemisini, japon tayyare meydanı
nı tesirli bir surette bombalamrşlardır. 
Epey zayiat vardır. 

Japon tayyareleri de bombalarla 
Hungyao'da otuzdan fazla çiftlik evi
ni harab etmiş, ınakinalr tüfeklerle de 
birçok köylüyü öldürmüşlerdir. 

Şanghay • Hangşov - Ningpo demir. 
yolu üzerine de bombalar atan japon
larVangtien ve Yehzah istasyonların

daki hususi evleri hasara uğratmışlar, 
hususi yolcu arabalarını tahrib etmiş
lerdir. Askerlikle hiç bir alakası olmr
yan bu bölgede otuz iki ölü ve yaralı 
vardır. 

Nankin' e tayyare akını 
Şanghay, 19 (A.A.) - Japon tayya

releri evvelki gece Nankin üzerine üç 
akın yapmışlardır. İlk akın esnasında 

tayyarelerden atılan bombalar Kuangu
an hava meydanına düşmüşler ise de 
hiç bir hasar husule getirmemişlerdir. 

Diğer iki akın hakkında henüz ma
lOmat alınamamıştır. 

Masarif, nisan ayında derpiş edildi
ği gibi 21 milyon artmıştır. 

Mali sene gelirinin altr milyar 650 
milyon dolara ve masarifin ihtimal ye
di milyar 345 milyonu bulacağı sanıl

maktadır. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Paris, - Suriyeye kaçan Kudüs 
müftüsünün teslimi için Londra ve Pa
ris arasında görüşmeler cereyan etmek. 
tedir. Fransız gazeteleri bu işin güçlük
ler doğuracağrnı yazıyorlar. 

X Lizbon, - liükü.met dövizler üze
rindeki bütün tahdidleri kaldrrmıştır. 
Bununla beraber döviz muameJatı dev
let kredi enstitüsü ile salahiyetli banka
lar tarafından yapılacaktır. 

X Sofya, - Cuma günü ölen büyk 
bulgar muharriri İerdan İvokov'un ce. 
nazesi pazartesi günü kaldrrılıruştır. 

X Budapeşte, - Sefalet içinde bulu.. 

nan köylüleri silahlandırıp Budapeşte ü

zerine yürümek istiyen Boezoermeny ve 

87 arkadaşının muhakemelerine başlan. 
nuştxr. 

Karışmazlık komitesi 
bir neticeve varamadı 

Bugün yeni bir toplantı yapılacak 
Londra, 19 (A.A.) - Karışmazlık komitesi bugün öğleden sonra 

B. Eden'in riyasetinde toplanmıştır. 
Ruznamede münhasıran fransız tekliflerinin görüşülmesi vardı. Bi

lindiği üzere İngiltere bu teklifleri olduğu gibi geçen cumartesi kabul 
etmişti. 

Fransız büyük elçisi B. Korbin 
fransız tekliflerinin heyeti umu
miyesi itibariyle mütalea edilece
ği ve alakalı hükümetlerin cevab
lan da bu plaruın tanziminde ha -
kim olan zihniyete muvafık olarak 
verileceği ümidinde bulunmuştur. 

İtalya büyük elçisi Grandi, geçen 
temmuzda İngiltere tarafından ileri 
sürülen plan esası dairesinde müna
kaşa etmek istediğinden fransız dele
geleri ile kendi arasında münakaşa oL 

muştur. 

B. Eden müdahale ederek delege. 
lerin bugün fransız planı üzerinde gö

rüşmek için toplandıklarını tasrih et

miştir. 

Alman deleg~eri, ingiliz planının 
harfiyen yani evvela muharib hakla
rının tanınması ve sonra gönüllüerin 
geri çekilmesi nazarı itibara alınmak 
suretiyle tatbiki husundaki italyan gö
rüşüne tamamiyle yardım etmiştir. 

Portekiz delegesi de İtalyan tekli. 
fine yardım göstermiştir. 

Frnn"Stz teklifi.ne yardım edenler 
Çekoslovakya, Belçika, İsveç de

lgeleri fransız t-eliflerini kabul etmiş.. 

]erdir. 
B. Maiçki. fransız tekliflerine yar

drm ederek kryılarm şiddetli bir su
rette kapatrJmasınr istemiştir. 

B. Eden görüşmeleri hülasa ederek 

üzerinde anlaşma hasıl olan tek nok

tanın İspanyaya yollanan harb malze
mesinin daha şiddetli bir kontrolu oL 
duğunu tebarüz etirmiştir. 

Celse tatil ediliyor. 
Delegelerin fransız planının ne de

rece ingiliz planından inhiraf ettiğni 
yeniden münakaşaıya başlamaları üze
rine B. Eden hususi görüşmeleri kolay 
]aştırmak için toplantıyı onbeş dakika 
tatil etmiştir. 

Komitenin yen.iden içtimaında B. 

MfJ(I](? ,, •s:ıcaı:n ~ saıı: 

Cebhelerde son 
vaziyet 

Valansiya, 19 (A.A.) - resmi teb
liğ: 

Şark cephesinde Silleronun pek 
yakınlarında muharebelere devam etmek 
tedir. 686 rakamlı tepede bir çok mevzi
leri işgal ettik. Puebla de alberton böl
gesinde 682 ve 684 rakamlı tepelerin 
zaptr için muharebeler cereyan etmiŞ
tir. Bu tepeler, nihayet elimzide kal. 
mıştır. 

Şimal cephesi: - asi kuvvetler, 
800 rakamlı tepe ve Pueblada Columbi
ayı işgal etmişlerdir. 

Asüerin tebliği 
Salamanka, 19 (A.A.) - resmi teb

liğ: 

Birçok kasabaları işgal etmiş oldu
ğumuz asturies cephesinde ileri hare. 
ketimiz, durmaksızın devam etmekte
dir. 

Aragonda düşman silletonya doğ_ 
ru bir taarruz yapmayı tecrübe etmişse 
de ağır zayiat verdiri.lmek suretiyle 
tardedilmiştir. 

Eden söz alarak delegelerin iki kısma 
ayrılmrş bulunduklarını, bir kısmının 
evvela muhariblik haklarının tanın. 

masında, diğer kısmının ise önce gönül 
!illerin çekilmesinde israr ettiklerini 
müşahede etmiş ve bu uçurumun derin 
olmakla beraber doldurulabileceği te
mennisinde bulunmuş ve anlaşmanın bi 
la müddet tarihine imkan olmamasına 
binaen komitenin yarın saat 15,30 da 

yeniden toplanarak bir hal sureti bul
maya çalışmasmr teklif etmiştir. 

Bu teklif kabul edilerek celse tatil 
al unmuş tur. 
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1 BASIN iCMALİ 1 

. Kıymetli misafirlerimiz 
Son Postada Muhiddin Birgen Tür.. 

kiyenin misafiri bulunan dost yunaa 
milletinin büyük batvekili general Me
taksas'm, kısa zamanda memleketinde 
batardığı büyük eserin ehemmiyetn 
tebarüz ettirdikten sonra diyor ki: 

"Bu talili ve muvaffakıyetli bqffkl,. 
lin Türkiyeyi ziyareti biraz gecilnniı• 
sebebi gayet baıittir: Yunanistanda P. 
ri§tİğİ itler, onu, pek arzu ettiii bir U. 
yareti yapmaktan, !İmdiye kadar ._ 
menetmitti. Fakat itlerini tamamİylll 

tezgahlamıt olduğunu gördüğü ~ 

da B. Metaksaı, derhal bu ziyareti yap. 

mıya karar verdi ve itte bugünlerde bi
zim aramızda bulunacak ve devlet a. 
damlarmuzla yakından muarefe peyda 
edecektir. 

Gerek B. Metaksas, gerek ondan eY.. 
vel gelmiş olan meslekdatlarıımz göre
ceklerdir ki Türkiye, tıpkı Yuııanistım
da olduğu gibi, dünya işlerinin yeni tar» 
da bir anlayışın tesiri altında, bütün es... 
ki şeyleri unutarak yunan milleti ile 
candan dost olmıya karar verm.İ.ftİr. U.. 
zerinde ısrar edilmiye bile ihtiyaç olım
yan menfaat birlikleri, iki milletin de 
bu menfaatleri çok İyi ve çok esaslı bir 
surette anlamıya muvaffak olması saye
sinde, türk ve yunan gönüllerini birbi
rine çözülmez bağlarla bağlanuı bulu.. 
nuyor. lki millet nrasrnda ihtilafa aebelt 
olacak biç bir şey kalmamış bulunduğwı 
gibi büyük emperyalist kuvvetlerin düu... 
ya Üzerinde göstermekte ısrar ettikleri 
hakimiyet hırsı karşmnda bu iki mem. 
leketi birbirine sımsıkı bağlıyacak se

bebler de hem çoğalmış, ve hem kuvvet
lenmiştir. Bugün Yunanistana Türkiye 
icabında dayanılacak bir kale ve Tür. 
kiye için de Yunanistan, müstabk~ bir 
hudud hattıdır. iki millet bu göriit ta... 

zında birleşince, iki memleketin de İL 
tikballerini tam bir emniyet alhnda tut
mak işi kendiliğinden halledihnif bul11-
nuyor. 

Balkan paktı, bu göriit tarzının eae
rid~r ve bu pakt sayesinde bugün Bal
kan devletleri, sade büyük devletlem 
ellerinde oyuncak olmaktan kurhdn-. 
değil, belki kendi müstakbel siyasetle. 
riyle birlikte dünyanın sulh ve selamet 
arzulanna da kuvvetle yardan edecek 
bir blok vücuda getirmit bulumıyorlar. 
Bu paktın temeli Türkiye ile Yunanis.. 
tan arasında, iki milletin elbirliği ile im.. 
rulmuttur. Bundan dolayı her iki tanııf 
da ne kadar iftihar etse haklıdır. 

lşte Bay Metaksası bu duygular ve ı.. 
mülahaza içinde kartılaşıyoruz.,. 

SANAYiDE MORAKABE 

Cumhuriyetin iktisadi meseleler ıii
tununda okuyoruz: 

"lktiıad vekaleti yeni ve çok mühim 
bir meıelenin üzerinde çalışıyor. Bu me
sai neticelenince ortaya sanayide tahdid 
ve mürakabe nizamnamesi çıkacak. 

Y ıllardanberi, Oımanlı hükümetinia 
sanayi sahasında bıraktığı boıluğu dol

durmak için bütün varlığiyle çalışma ha. 
linde bulunan cumhuriyet bükümeti tim

diye kadar bu sahadaki her türlü tqeb
büslere azami müzaheret ve kolaylık 

göstermiştir. Buna zamimeten 1933 yı

lrndan sonra endüstri kuruluıwnuzua 

daha çabuk ve daha organize edilmiş bir 
ıekilde ilerlemesini temin için devlet 

şimdiye kadar himayekar elini uzattığı 

endüstri itlerine bu defa da bizzat ya. 

pıcı ııfatiyle girdi. Bu suretle husule ge. 
len beş yıllık program sanayi işlerimiz.o 
yeni bir hız ve istikamet vermiştir. 

Bugün için milli sanayiin bütün ihti.. 
yaçlarımızı karşılar bir hale geldiğini id-

dia e~emeyiz. Bu böyle olsaydı bundaa 
sonrasına lüzum kalmazdı. Fakat gün-

den güne inkişaf etmekte ve olgunlat
makta olan bir ııanayie ıabib bulunduğa. 

muzu göksümüzü gere gere söyliyebifi.. 

riz. Fakat biç bir zaman bundan aaaa

yiimizin kurulan kıımında istihsal iti. 
rinde ve fabrikasyonda tekamülün p. 

hikasma vardığımız neticesi çıkanlama.. 

Bunu halk böyle hissettiği gibi sanaJl 

de böyle biliyor ve devlet de böyle eli.. 

şünüyor. İtte ( sanayiden tahdit ,.. 

mürakabe ) nizamnamesi bu kanaatla. 
rın verdiği bir mahsul ve ihtiyaçlana 

doğurduğu bir neticedir. Yerli mal!&.J'oo 
dan balkın yaptığı şikayetin, sanayide 

fazla istihsalin, mamulatta her türl• 

taklidin bu nizamname önüne geçe

bilir. ,, 
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METAKSAS REJiMi 
1 KÜÇÜK iÇ HABERLER 

[1stanbul, 19 Telefonla] 
X Mezarlıklarda nümerotaj - İstan

bul belediyesi mezarlıklarda nümerotaj 
yaptırmıya karar vermiştir. 

Çocuk Esirieme 
Kurumun mı 
yardımları 

(BB§ı 1. inci sayfada) 
'clu ve 1929 martında Papanastasyu'nun 
gayretiyle cumhuriyet ilan edildi. Bir
kaç ihtilal hükümetinden sonra general 
Pangalos iktidar mevkiini eline geçi
rerek diktatörlük ilan etti. 1925 ilkteş
rininde Pangalos düştü; 1933 yılına ka· 
dar liberal partisi batkanı olarak mem
leketi idare eden Venizelos, bu yılın 
martında mevlciini ahali partisi başka
nı Çaldarise bırakmaya mecbur oldu. 
Monar~st olan Çaldaris cumhuriyet re-
jimine birden dokunmadı. 

Bununla beraber Çaldaris hükümetıi, 
liberal devletin fırtınalı hayatı içinde 
bocalıyor ve muhalifleri ile çok Çetin 
mücadeleler geçiriyordu. Balkan misa
kının akdi yilzünden başta Venizel-os 
olduğu halde diğer reislerle çıkan mü
nakaşalar, misak tasdik edildikten son
ra dahi bir türlü kapanmıyor, zabita
nın terfii meselesi, yeni intibah kanu
nu projesi bu ihtilafların diğer safha
larını teşkil ediyordu. 

Komşumuzda, iktidar mevkiine ge
çen her partinin, intibah usullerini ken
di menfaat ve görüşlerine göre değiş
tirmesi adet olmuştu; hakim parti ken
disine ekseriyet kazandrracak usulü ka
nunla!'.tınr, bunun da akisleri hayli de
rin olurdu. 

Çaldaris hükümeti; parlamentoda 
sandalya fırlatrlmalan, muhalefetin 
obstroksiyonu, reisicumhur intihabı ve 
yeni intihab usulleri ihtilafları, ahali 
partisinin krralhk tesisi temayiiUeri, 
Plastrrasın diktatörlük için fırsat kol
laması ve suikasdler içinde aylarını ge
çirirken, bu sarsmtdardan kendi hesab
larına istifade etmek istiyen komünist
lerin tahribkar faaliyetleri gitgide te
sirini arttınyordu. 

Çaldarisin itidalı bu sarsıntıların 
tahr:blerini hafifletir gibi görünmekle 
beraber şurada burada sıklaşan grevler 
sosyal bünyede derin yaralar açıyor, 
~er ~ün nereden ve nasıl geleceği bi
hnmıyen harici bir tehlikeye karşr yur
du koruyacak olan milli müdafaanın 
eksikleri üzerinde halk arasında esaslı 
bir endise başlamış bulunuyordu. 

O zaman milli müdafanın tarsini 
davacılarının başında en ç.ok hür fikir 
partisi lideri general Metaksas'm adı 
duyuluyordu. 

1935 martının başında Yunanistanda, 
sonunda Venize1osu siyaset hayatından 
ve yurdundan ebediyen uzaklaştıran 
büyük bir ihtilal koptu. Bütün yurdu 
baştan~a tahrib tehlikesi gösteren bu 
isyana karşı tedbirler arıyan bükü.met 
reisi, general Metaksas ile fikir muta
bakati temin etmek ihtiyacını duydu. 

Yunanistan bu ağır darbeden sonra 
umumi intihab mücadelesine girdi. Baş
taki iki büyük partiden, ahali ve liberal 
partilerinden başka yirmi iki tane irili 
ufaklı parti ve hizbin etrafında millet 
parçalanmış idi. Milletin aradığı istik
rar ve sükun, kırallrk müesseseeinin 
iadesi fikrini kurtarıcı bir tedbir ola
rak ortaya çıkarıyor ve Bay Metaksas 
da bu cereyanın kuvvetli miirevviçleri 
arasında bulunuyordu. Yapılacak inti
habın neticesi krralhğın iadesi mana
!Um da iafde etmiş olabilirdi ; bununla 
beraber bir plebisit yapmak fikri hayli 
zaman ortada dolaştıktan sonra yeni iç 
karışıklıkların kar~sında general Kon
dilis "taçlı bir demokrasi,, kurmak a
zim ve karariyle hükümet başına geç
ti ve teşrinisani başmda yapılan plebi
sit neticesinde S. Maieste Yorı?i mem
lekete çağmldı ve Demircis hükümet 
reisi oldu. 

Bitaraf bir çehre ile çalışan Demir
cis, Caldarisin mili meclisin çağrılma
ıındaki ısrarları karşısında, meclisin 
feshi ve yeniden intihab yapılması için 
kıraldan irade ald1. 26 ikincikanun 1936 
intihabında Venizelos aleyhtarları 144 
ve Venizelos taraftarları 141 mebusluk 
kazanmıslardı. Bu arada komünistler 15 
mebus çıkarmak imkanını bulmuşlardı. 

Tefrika: No. 150 

Bu vaziyet Yunanistanda bir sükUn 
devri açamamıştı; hiç bir parti veya 
grup mutlak bir ekseriyet alamadığın
dan kendi başına bir hükümet kuramı
yor, bu yüzden milli bir temerküz ka
binesine gidilmek zarureti duyuluyor
du. Biiyük partilerin hükümet başına 
geçememesi karşısında, parlamentoda 
mebus sayrsı az bir partinin reisi olma.
ama rağmen şahsiyetinin kuvveti ve 
memlekette temin ettiği ün ile general 
Metaksas'ın iş başına getirilmesi ihti
malleri artıyordu. 

Şubatın başında Venizelosun belli 
başlı düşmanı general Kondilis öldü. 

14 mart 1936 da Demircis tekrar ka
bine kurdufu zaman Bay Metaksas baş
bakan muavini sıfatiyle hükümette e
saslı bir mevki alm.ı:ş bulunuyordu. 

18 martta Veniezlos ve bundan bir 
ay sonra da Demircis öldü. 

Bu suretle memleketin mukadderatı 
rakibsiz bir vatanperverin eline kaldı 
ve general Metaksas hariciye nazırlığı 
nı da üezrine aldığı hükümeti kurdu. 

Millet Meclisi partilerden herhangi 
birisine meyil göstermiyen generale bü
yük bir ekseriyetle itimad reyi verdi. 
Bay Metaksas'm programı sulha hiz
met, orduyu kayıdsıı: ve şartsız siyaset
ten uzaklaştırmak, devletin kredisini 
yeniden buldurmak, ticaret ve sanayi ve 
ziraate sağlam direktifler vermek, ser
maye ile say arasında en iyi işbirliği 
şartlarmr bulmak ve bu esnada çalışan 
sınıfın haklarını bilhassa gözetmek ana 
çizgileri ile çerçevelenebilirdi. 

Fakat bugüne kadar memleket için
de hayli gelişen komünizm yeni hükü
mete göz açtırmak istemiyor, grevler 
biribirini takib ediyordu. 

Mayrsta SeJanik'te tütün amelesin
den altı bin grevci polise saldırdı, vazi
yet vebamet kesbetti. Nakliyat amelesi 
sempati grevine kalktı, ekseriya kansız 
biten yunan nümayişlerinde bu sefer 
hayli kan aktı, 9 kişi öldü, elli kişi ya
ralandı; ordunun vazifelendirilmesiyle 
eükfinet müşkülatla iade edildi. 

Partilerin kendi hesablarma da fay
dalanmak istedikleri bu nüm<lyişler dur
madı, tesanüd grevleri etrafı sardı, hü
kümetin işçi ile işveren arasında temin 
ettiği anlaşmaları yeni ihtilaflar talrib 
ediyordu. Livadyada, Golosta yeni grev~ 
ler oluyor, hükümet şiddetli davranı
yor ve bu grevlerin milli bünye üzerin
de yaptığı ağır tahribler artık bütün 
milletin dikkat nazarını celbetmiş bu
lunuyordu. 

Bu arada 17 mayısta Yunanistan 
Çaldaris'i de kaybetti. 

General Metaksas bu sarsıntılar ara
aında milll kalkınma tedbirleri üzerin
de çalışmaya başladı. General fakir dü
şen milleti tutumlu bir yaşayışla para
sını korumaya davet ediyor, tahdid ka
rarlan alıyor ve devlet idaresinin diz
ginlerini sımsıkı elinde tutarak radikal 
tedbirlere müracaata hazırlanıyordu. 

1936 ağustosunun ilk günlerinde Yu
nanistanda gene havanın bulutlandığı
nı görüyoruz. 3 ağustos gününün gece• 
sinde bütün Yunanistan umumi bir grev 
arifesinde bulunuyor. Grevi tertib eden 
federasyonlar grevcilerin taşkınlık yap-

ınıyacağıru hükümete temin ediyor• 

lar. Amele federasyonu bir beyanna
me neşrederek grevin başka maksad
larla tertib edildiği hakkındaki iddia
ları red ve şayianın diktatörlük ilanına 
vesile aramak maksadiyle olduğunu bil
diriyor. Fakat uyanık hükümet reisi, 
kızıl ihtilale takaddüm ediyor; komü
nistlerin organize ettiği ve memleketi 
kana boyaması muhtemel geniş bir ihti
lan önleyor. General Metaksas kıralın ~ 
muvafakati ile büyük bir medeni cesa
ret göstererek hemen örfi idare ilan edi
yor, parlamentoyu feshediyor, bu su
retle liberal rejimin yıllardanberi sürüp 
giden tahribkar anarşisine son veriyor. 
Polis ve süngülü askerler sokakları tu
tuyor. Liberal reiimin parlamentosu 

hiikümet kurmaktan aciz kalmış, komil
nizm bu cereyanlardan istifade yolunu 
bulmuş ve kafasıru kaldmnış, gençlik 
kızıl zehirle zehirlenmişken komşu 
memlekette yeni bir hayatın ışrkları 
parlıyor. 

Geçen yılm son ayında donanmamx
zın Yunanistaıu ziyareti münasebetiyle 
Atinada bulunduğum sırada, general 
Metaksas ve arkadaşlarının parolası şu 
üç kelime ile ifade ediliyordu. 

"Çalışma, sükfuı ve disiplin .• ,, 
Bu parolanın bir yıllık tatbikat?, kom

şumuzun siyasi sahada itibarım artır
makla kalmadı. Müttefiklerinin itimad ve 
hürmeti kat kat arttı; yeni idarenin ge
tirdiği ekonomik, idari ve sosyal iyilik. 
ler Yunanistanı her taahhüdünü yapabilir 
bir iktidara yükseltti. 

Milliyetperver gençliği kazanan yeni 
bir rejim, bilhassa sosyal sahada geniş 
tedbirler aldı. Proleter ruh ve zihniyeti. 
ni elen topraklarından kazımak için iş 
ve işçi meselesini ele aldı: 

Sekiz saatlik iş, kollektif iş mukave
lelerinde, en az yevmiyenin tesbiti, a
mele teşkilatı için yurdlar temini, içtL 
mai sigorta usulünün tatbiki, ameleye 
ve fakirlere bir ile beş drahmi arasında 
sıcak yemek verecek aşevleri, yatakha
neler kurulması, işçi hastaneleri açıl. 
ması gibi doğrudan doğruya tedbirler; 

Büdcede müvazene tesisi suretiyle pa
ranın kıymetini muhafaza, fakirleri ve 
orta sınrfı ezen ağır vergileri tadil sure
tiyle müsavatsızlığı. izale, iş hayatını 
inkişaf ettirmek ve ıstihsal pahalılığını 
düşürmek için faiz haddini tesbit, zira
at bankasının faizlerinde mmtakasına 
göre yüzde yarım4;1an bir buçuğa kadar 
tenzilSt yaparak zıraat kredisini ucuz
latmak, Makedonyada geniş kurutma ve 
sulama siyaseti tatbik ederek topraksız 
köylüleri toprağa ve istihsale kavuştur. 
mak, yunanlıların erbabı olduğu deniz 
ticaretini genişletmek ve nihayet ordu
nun ve hava kuvvetlerinin milli ihtiyaca 
yeter bir hadde çıkarılması için müte-
madi say ve gayret .•.. 

Yeni rejimin bir buçuk yıllık faaliye
tinin ana hatlarını işte kısaca yazdık. 
Bundan görülüyor ki general Metaksas, 
uçurumun kenarına gelmiş olan yurdu
nu kurtarırken o günleri hazırlıyan se
beblerle mücadeleye ehemmiyet vermiş, 
iş teşekkülleri ile işçi arasındaki rabıta 
vazifesini bütün manasiyle devlet adına 
benimsemiştir. Vilayetlerde valiler pat
ronla işçi arasındaki bütün münasebet
leri tanzimle vazifelendirilirken kendisi 
de "en başta benim..,, diyerek bu öde
vin ehemmiyetini tebarüz ettirmiş ve 
yunan milli rejiminin istikbalini şöyle 
ifade etmiştir: 
"- Tekmil zümreler ar!t"adaşlık duy~ 

gulan ile çalışacaklardır, bu organizas
yonlardan günün birinde bir parl.amen
tonun vücud bulması muhtemeldir. Fa
kat bu, hiç bir zaman parlamanter şekil 
olnuyacaktır. Bu deı!isiklik neticesin<le 
ortaya bir devlet partisi çıkacağını c 

nıyorum. Partiyi bizim kurmamıza lü
zum yoktur. Bu teşekkül, bu yeniliğin 
manasını takdir eden iyi unsurlardan 
meydana gelecektir .. ,, .. 

Ziraatta ve sanayide çalışanlar ıçın bu 
organizasyonları hazırlıyan hükümet rei
si, bir yandan da gençlik ile de uğraş. 
mıya başladı. Bir kanunla ihdas olunan 
gençlik teşkilatı, gençliğin bederu ve 
entellektüel terbiyesi uğrunda milli 
duygu ve dini inanın inkişafı, sosyal teş
riki mesai ve tesanüd ruhunun uyandı
rılması ve her ferdin tabii temayül ve 
istidadına göre mesleki istikametini ta. 
yin etmesi esasları üzerinde çalışıyor. 

Kısa bir zamanda bu kadar esaslı iş. 
ler gören bir mi111 şefe malikiyetind~n 
dolayı dost elen milletini kutlamak ıs. 
teriz. 

*** 
Muhterem generale arkadaşlık ederek 

X lran dıt bakanı - Dost İran dış 
işler bakanımn cumaya şehrimize gel
mesi beklenmektedir. 

X Fransız destroyeri - Şehrimize ge
leceği haber verilen fransız Eg 1 des- · 
troyerinin bu ziyaretten vazgeçildiği bil. 
diriliyor. 

X Daimi sergi binası - Daimi sergi 
binasının kurulacağı yer hakkında ted
kikler yapan komisyon çalışmalanru bi
tirerek raporunu vekalete göndermiştir. 
Bina için münasib yer olarak Taksim 
stadyomunun bulunduğu saha gösteril
mektedir. 

Bir katib 
aranıyor 
Hukuk ilmini Yayma Kurumu 

Başkanlığından: 
1 - Kurumumuzun bir katibe ih· 

tiyacı vardır. Maaşı 175 liradır. 
Aranan şartlar şunlardır: 
A - Türk ve rn.akal lise mezunu 

olmak, 
B - Askerliğini yapamış olmak, 
C - Fransızca lisanından türkçe~ 

ye, türkçeden fransızcaya tercüme ikti. 
darını imtihanla isbat etmek, 

D - Bundan başka evvel bulundu· 
ğu mahallerden hüsnühal vesikaları ge. 

tirmek 
İmtihan günü 20 ikinci teşrin 1937 

cumartesidir. O tarihe kadar bu katib
liği istiyenler An.karada Hukuk İlmini 
Yayma kurumuna, lstanbulda Hukuk fa 
kültesi profesörlerinden Sıddık Sami 
Onar'a yazı ile veya doğru<:a müracaat 
etmelidirler. 

(Miisavi şartlar dahilinde yüksek 
mekteb mezunu olanlarla diğer bir ec
nebi lisanı bilen tercih olunur.) 

Ankara elektrik 
1. A. şirketinden 

Sayın abonelerimize : 
Cumhuııiyet bayramı dolayısiyle ya

pılmış veya yapılacak donanma tesisa
tının şirketimizce muayene ve icabeden 
kontrolunun vaktinde yapılabilmesi i· 
çin bu ayın yirmi beşi akşamına kadar 
usulü dairesinde müessesemize bildiril
mesi laznn geldiği ilan olunur. 

Yukarda anılan işlerden dolayr 25-
10-37 den 2.11.937 tarihine kadar bina
rekord&nanlan yapılmıyacaktır. 

yurdumuza gelen meslekdaşlarınuz men
sub oldukları matbuatın milli kalkınma 
hareketinde gösterdiği müessir ve miis
mir iş birliği ile, bugüne kadar alınan 
muvaffak neticeler karşısında. haklı o
larak övünebilirler. 

Elen efkarı uınumiyesinin hakiki mü
messillerinin bu ziyaretleri münasebe
tiyle duyduğumuz sevinç yüksektir. 
Türk _ yunan dostluğunun kurulup te
melleşmesine ve bu dostluk bağının mil
li bir inan halinde yurddaşları arasında 
yerleşmesine çalışnn meslekdaşlaruruzın 
aramızda geçirdikleri bu krsa günleri u
nutmıyacağız. Gazeteciler birliğinin sa. 
ym başkanı Bay Zarifis'in şahsında e-
len gazeteciliğini, daima sulha, insanlı
ğa ve medeniyete hizmet eden güzide bir 
heyeti hürmetle selamlarız. 

NCZ§id ULUG 

Çocuk esirgeme kurumu geneı mer .. 
kezi tarafından 1.10.1937 tarihinden 16 .. 
10-1937 tarihine kadar 15 gün zarfın.. 
da (1158) çocuğa yardım edilmiştir. 

Bunlardan 180 hasta çocuk ve anne 
genel merkezin polikliniklerihde bakıl
mış ve tedavi edilmiştir. 

Aynca dif baJı::ım evinde de 108 ço.. 
cuğun dişleri baıkılmı§ ve tedavi edi)... 
miştir. 

768 ÇO<:uk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 52 ç.ocu• 
ğa süt verilmiş ve 15 günde yekUn o. 
laraık 555 kilo süt bedava dağıtılmıştır. 

Yardım için genel merkeze baş vu
ran 40 yoksul çocuğa para yardunı ya
pılmıştır. 

Kurumun Keçiörendeki ana kuca• 
ğmı görünüz. Dikkat ve şefkatle bakı
lan yurd yavrularının sağlıkları ve ne
şeleri sizi sevindirecektir. 

Defterdarlar arasında· 
Ankara defterdarı B. Nafi !zmir 

defterdarlığına, Bursa defterdarı B. 
Remzi Ankara defterdarlığına, !zınir 
defterdar muavini B. Kemal Bursa def· 
terdarhğına tayin edilmişlerdir. 

Veterinerler arasmıda 
Veteriner genel direktörlüğü müte

hassıslarından B. Nurettin birinci u
munıl müfettişlik venteriner müşavirli• 
ğine, birinci umumi' müfettişlik veteri
ner müşaviri B. Mustafa Faik Uçüncii 
umumi müfettişlik veteriner mü§avirli
ğine, üçüncü umumi müfettişlik vete• 
riner müşaviri B. Kemal şimdilik Bur
sada veteriner başdirektörlüğüne tayin 
e<lilınişlerdir. 

Beraet gecesi 
Diyanet işleri reisliğinden ı 

20 birinci teşrin 1937 çarşamba gü.. 
nü şabanın on dördüncü gününe tesa
düf etmekle yevmi mezkur akşamı 
"PERŞEMBE GECESİ,. Leyli Berat 
olduğu ilan olunur. 

-
Gümrük yüzde onlannm 

belediye hisaeleri 
İç Bakanlık gümrük yüzde onların· 

dan belediyelere isabet eden mikdarlar
dan haziran, temmuz ve ağustos ayları· 
na aid birinci üç aylık hisseleri beledi· 

yetere tevzi etmiştir. 

1 RADYO f ---ÖÖLE NEŞRİYATI 
12.30-12.50 Muhtelif plak neşriyatı, 

12.50-13.15 Plak: türk musikisi ve halk 
şarkıları, 13.15-13.30 Dahili ve harici 
haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI 
18.30-19.00 Muhtelif plak neşriyatı, 

19.00-19.30 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları), 
19.30-1945 Saat ayarı ve .arabça neşri
yat, 19.45-20.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Mahmud Karındaş ve arka
daşları), 20.15-20.30 Şevket Süreyya: 
İktısadi konuşma. 20.30-21.00 Plakla 
dans musikisi, 21.00-21.15 Ajans haber• 
leri, 21.15-21.55 Stüdyo salon orkestra
sı, 21.55-22.00 Yarınki program ve istik
rn.ı marşı. 

Şekspirden HikAy~ler 

böyle davranmasına sebeb şu idi: biliyordu 
ki fazla muztarip adamlar, kendi ıstırabla
rından daha büyük kederlerle alakadar olur
lar. Kızın tatlı sesi, sessiz prensi biraz hare
kete getirdi; uzun zamandanberi bir nokta
ya dikilmiş, hareketsiz duran gözlerini kal
dırdı: rahmetli krrali,.eye ziyadesiyle benzi
yen Marina, onun önünde Taisanm canlı bir 
timsali gibi duruyordu. Uzun zamandanberi 
susan prens, tekrar konuşmağa başladı: 

göstermişsin; ben de bir kız gibi ıstırab çek
mişim diyeceğim. Sen, krral mezarlarında 
duran heykelleri andırıyorsun. Söyle baka
yım, ismini nasıl kaybettin, nazik bakire? Ri
ca ederim, hikayeni anlat bana. Gel, otur ya
nıma. 

rekkeb bir mahluksun. Sen peri değil mi
sin? Devam et, söyle! Nerede doğdun? Sa
na niçin Marina ismi verildi? 

- Denizde doğduğum için bana Marina 
adı verilmiş. Annem bir kıralın kızı imiş. ı\n· 
neciğim., dadım Likoridas'ın bana tekrar tek
rar ağlayarak anlattığına göre, ben doğdu· 
ğum dakikada ölmüş. Ondan sonra kıral ba
bam beni Tarsusa bırakmış. Kleon'un hain 
karısı beni öldürtmeye kalkışıncaya kadar 
orada kaldım. O sırada bir takım korsanlar 
gelip beni kurtardılar ve getirip burada l\IH· 
tilen'de sattılar. Fakat efendim, niçin ağlı
yorsunuz? Olabilir, beni yalancı bir sahtekar 
sanabilirsiniz. Fakat, ben hakikatte, kıral 
Perikles'in - bilmem şimdi hayatta mıdır? • 
kızıyım. 

Yazanlar: M ary ve C harleı Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

Sur Prensi Perikles 
Marinanın elinde böyle bir hastayı iyi et
mek kudreti varmış gibi, bu yabancı kıralı 
iyi etmek için bir tecrübede bulunmasını 
ıondan rica etti. 

Marina: 
- Peki efendim, dedi, bu işi yapmak için 

elimden geleni esirgemiyeceğim. Yalnız bir 
şartla. Bu yabancı kıralm yanına yalnız ben 
ve hizmetçim gixeceğiz. 

Marina, Matilen'de şimdi bir köle vaziye
tine düştüğü için, utancından, bir krral kııt 
olduğunu saklamıştı. Şimdi Perikles'e ba
§ından geçenleri ve kendisinin ne hallere 
düştüğünü anlatmağa başlamıştı. Sanki kar
şısındakinin kendi babası olduğunu biliyor
muş gibi Perikles'in önünde durmuş, bu söz
leri büyük bir keder içinde söylüyordu. Onun 

- Benim rahmetli kanın, dedi, tıpkı bu 
kızcağıza benzerdi. Olabilir ki bu benim kı
zımdır. Kıraliçemin dört köşe kaşları, bütün 
endamı, boyu, bosu, gümüşten sesi, mücev
herden gözleri ayniyle bunda var. Genç kız, 
nerede oturuyorsun? Anan, baban kimler
dir? Başından birçok felaketler geçtiğini söy
lüyorsdun. Sayıp dökersen, belki de bunlar 
benimkine müsavi çıkar. 

Marina: 
- Bütün söylediklerim gerçektir; olma

mı~ şeylerden bahsetmedim, dedi. 
Perikles cevab verdi : 
- Anlat hikayeni. Eğer sen benim ta

hammülümün binde biri kadar metanet gös
terebilmişsen sen bir erkek kadar metanet 

Krız, adının Marina olduğunu söyleyince, 
bu ismin, herkes tarafından kullanılan bir 
isim olmadığı, fakat kendisi tarafından icad 
edilerek denizde doğan kızma konulduğu 
için hayret etti: 

- Benimle alay ediliyor, dedi, seni in
sanları kızdıran tanrıyla bütün dünyayı ba
na güldürmek için buraya gönderdiler. 

Marina: • 
- Sabrediniz, efendim, dedi, yoksa söz

lerimi burada keseyim. 
- Hayır, dedi Perikles, sabredeceğim; sen 

de devam et; fakat adının Marina olduğunu 
söylediğin zaman, beni ne kadar heyecana 
düşürdüğünü bilemezsin. 

- Bu isim, bana büyük kudretlere sahib 
bir krral olan babam tarafından verilmişti. 

Periıkles, kızın sözünü kesti: 
- Ne? Bir kıra! kızı mısın? İsmin de Ma

rina öyle mi? Fakat sen etten ve kandan mü-

Perikles, birdenbire duyduğu bu sevin~
ten dehşetler içine düşmüştü; gördüklerinın 
doğru olup olmadığından da şüphe ediyor
du. Bu sırada yüksek sesle dışarıda duran 
maiyetini çağırdı. Onlar da kırallarınm, uzu!l 
zamandanberi duymadıkları, sesini duyaralt 
sevindiler. 

Kıral, Helikanus'a dedi ki: 
(Sonu var) 
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Ankarapalastaki ziyafette 

BB. C.Bayar ve Metaksas 
arasında samimi nutuklar 

Elen Başvekili Ekselans Metaksu şerefine dün akşam Ankara Pa
las'ta verilen büyük ziyafette, Başbakan Vekili Celal Bayar, aşağıdaki 
nutku söylemiş.tir: 

"- Bay Başvekil, 
Majeste Elenler Kıralı hükümetinin mümtaz reisine, derin bir mem

nuniyetle ''hoş geldiniz,, der ve §&bıs1armda dost ve müttefik asil elen 
ınillaini selamlarım. 

Topraklarımıza girdiğiniz da
kikadan itibaren, Türkiyeye yap
tığınız bu muhabbetkar ziyaretin 
istisnasız herkeste uyandırdığı de
tin seviınci ekselansınız her halde 
lllÜ§ahede etmişlerdir. 

O ziyaret ki, türk milleti ve cum
huriyet hükümeti, yalnız tam bir his.. 
ıiyat ve kalb beraberliği üzerine değil 
fakat ayni zamanda fikir beraberliği ve 
karşılıklı menfaatlerin iyi idraki ÜZ·e
rine müesses bulunan sarsılmaz 1ıürk 

ele:ı dostluğunun yeni bir tezahürü ola 
tak karşılar. 

Mii§terek ideale dayanan doıtluk 
'IMıasen milletler arasında müşterek 

bir ideaH istihdaf eden menfaatler ve 
ayni fikirler üzerine ibtina eden bir 
d<>stluktan daha sağlam bir dostluk ta.. 
aavvur olunamaz. 

İnsaniyet üzerine vahim endişele
rin çökmüş olduğu ve daha iyi bir istik.. 
hal için yapılan teşebbüslerin netice
siz gayretler halinde dağıldığı bir za_ 
nıanda milletlerimiz arasında sarsıL 

nıaz bir dostluğun vücud bulmuş olma
sından dolayı hakkiyle iftihar edebili
riz. 

Balkan antantı dost ve müttefikleri 
nıizle sıkı bir işbirliği halinde, ihti
yetkar bir ilerleyişle, ikdam ve cesa
retle, fırtınaları ve karışıklıkları ile 
tanınmış bir mmtakada değişmez bir 
sulh ve emniyet binası kurduk. 

Altmış milyonluk bir birlik 
Hemen hemen bütün balkanları kap 

lıyan bir arazi ve altmış milyonluk bir 
nüfus kitlesi, bugün, bütün dünyaya 
son derece mütecanis ve son derece a
henktar bir birlik manzarası arzetmek.. 
tedir. 

Bu muhteşem başarı, daha iyi bir 
istikbal aramakta bulunan herkese bir 
imtisal numunesi teşkil edebileceği gi· 
bi hfümüniyet ve anlaşma zihniyetinin 
milletleri nerelere kadar götürebilece. 
ğini de gösterir. Bu imtisal nümunsi, 
iki millet arasında hüküm süren dost
luğun muvafıklrgını ve hakikiliğini 

gösteren yeni bir isb;ıt daha getirerek 
türk ve elen vatandaşlarını mutmain 
edebilir. 

Bütün refah ve saadet unsurları 

arasında en katisinin sulh olduğu fikri 
ile meşbu bir halde, bu sulh ve anlaş
ma sıyasetine azimle girmiş bulunu
yoruz. 

Türh - Elen dostluğunun 
parlak bir sa/hası 

Milletlerimizi birbirine bağlıyan 
kırı imaz rabıtaların inkişafına, otorite
sinin ve heyecanının yardımım getir. 
meıcten hiç bir zaman hali kalmamış O

lan ve daha yakınlarda türk matbuatı 
mümessillerine söylediği güzel sözler
le bu rabıtaların mahiyetini tebarüz et
tiren ekselansınız, Ankarayı ziyaret
leriyle, clı>vamh ve ahenkdar bir seyr ile 
ilerleyen bu dostluğun parlak bir saf_ 
hasmı açmıştır. 

Ekselansınızın bu ziyaretlerinin 
Yarattığı bayram havası içinde ve kalb. 
lerimizi dolduran sevinç ile, kadehimi 
ınufahh:ım hükümdarları, Majeste e
lenler kırahnm sıhhatine, ve dost ve 
müttefik elen milletinin refahına ve bu 
aksam muhterem misafirimiz olan 
tni.ımtaz hiikümet reisi ile nazik refi
katarmın s:ı.adetlerine kaldırıyorum. 

Ekselans Metaksasın cevabı 
Yunan hükümet reısı ekselans 

Metaksas aşağıdaki nutukla mukabele· 
de bulunmuştur: 

•·- Bay başvekil, 
Muvasalatımdan beri mazhar oldu

ğum hararetli kabul ve hakkımda ibzal 
olunan muhabbet eserleri beni derin 
bir tarzda mütehassis etmiştir. Ekse.. 
lansınrzın bana hitab eden ve asil türk 

milletinin, memleketim hakkındaki dost
luk hislerinin bir ifadesi olan samiml 1 
&özleri Yunanistanda heyecanlı bir me
kes bulacaktır. Bu sözlere gerek şahsrm 

namına, gerek kıraliyet hükümeti ve 
dostluk ve itifak paktımıza bağlı ol
duklarını ve ona sarsılmaz bir iyman bes
lediklerini temin etmekle hissiyatlarına 
sadıkane tercüman olduğuma emin bu
lunduğum bütün vatandaşlarım namına 
hararetli teşekkür ederim. 

Büyük Öndere ve yeni Türkiyeye 
hayranlık 

Güzel memleketinizi ve onun mo-
dern hü.kümet merkezini ziyaret etmek 
fırsatını bulduğumdan odlayı bilhassa 
bahtiyarım. Çok kısa bir zaman içinde 
Türkiyede elde edilen muazzam terak
kileri bilmiyor değildim. Fakat türk 
milletinin mübeccel bir şef olarak malik 
bulunmakla bahtiyar olduğu Büyük yar 
dımcının ilham ettiği hamle sayesinde 
onun mümtaz arkadaşlarnın yardımiy_ 

le yapılmakta olan harikulade e~r kar
şısında duyduğum hayranlığı üade için 
söz bulamıyorum. Yeni Türkiyeyi her 
ziyaret eden, kurucu bir işde bütün ve
rimiyle çalr~n kuvvetli ve kıymetli bir 
milletin arzettiği bu cazib manzara kar 

şısında mebhut kalır. Dürüst ve sadık 
bir müttefik olan Yunanistanın, dost 
Türkiyenin bu çok güzel inkişafından 
meserret duymakta olduğunu söyleme~ 
ğe bilmem lüzum var mıdır? 

Türk. Elen mukareneh 
Kalblerinden mazinin kinlerini sL 

}erek onun yerine bir sulh ve kardeş. 
lik ideali koyan iki milletimiz ara
sında kurulan ''entente cordiale,, gün
den güne resanet bulmaktadır. En es.. 
ki ve en aziz arzularımdan birinin, Türk 
- yunan mukarenetinin, canlı bir hakika· 
te inkilab ettiğini görmek benim için 
bir siyaset adamının duyabileceği en 
büyük meserretlerden biri olmuştur. 

Müşterek tarihimizde kati bir mer
hale teşkil eden ittifakımız· harb son_ 
rası devresinin en ziyade .iikkate şayan 
Mdiselerinden biridir ve belki de sul· 
hu kendilerine emel edinen milletlere 
bir misal olarak gösterilebilir. 

• 
Balkan antantının değeri 

Günden güne daha sıkılaşan teşriki 
mesaimizin bariz vasfı olan hulus ve 

açık sözlülük bu sulh eserinin genişle
mesine müsait havayı yaratmıştır. İt.. 
tifakrmızın bu suretle balkan antantı
nın müjdecisi olduğunu söyliyebili

riz. Menfaat birliği ve aynı sulh emeL 
leriyle birleşmiş olan ve birliklerinin 

manevi kuvveti de işte bunda bulunan 
balkan antantının dört milleti, eskiden 

daimi karrşrklık ocağı addedilen balkan 

yarım adasını Avrupanın en sulhçu ve 

emniyetli mmtakalanndan biri haline 

getirmiş olduklarından dolayı iftihar e

debilirler. Milletlerimizin ondan um.. 
muş oldukları şey tamamiyle gerçekleş

miştir. Beynelmilel sahada balkan an

tantının dört develti, mütekabil müna

sebetlerine hakim olan itimaddan doğan 

tek bir azim ile müteharrik bir kitle 
hlinde gözüküyorlar. 

iki milleti birle§tİren bağlar 
Bay Başvekil, 

İki memleketimizi birleştiren bağların 
ne kadar kuvvetli ve çözülmez olduğunu 
bugün bir kerre daha müşahede etmek 
benim için büyük bir memnuniyettir. 
Bütün kuvvetimi bu bağların sıkdaşma
sına hasrediyorum ve müfahham hü
kümdarım Majeste kıralın bu işin başa_ 
rıhnasma olan derin alakasını görmek 
benim için büyük bir haz oluyor. 

Ekselansınızın ve mümtaz iş arkadaş
larınızın kıymetli mü.zaheretleriyle bu 
bağların her gün daha ziyade kuvvetle
neceğine ve parlaklaşacağına eminim. 

Bu duygularla mütehassis olarak, Tür· 
kiye cumhuriyeti reisi ekselans büyük 
Atatürk'ün sıhhatine, dost ve müttefik 
türk milletinin refahına, mümtaz bükü.. 
met reisinin ve nazik refikalannın saa
detine kadehimi kaldırıyorum.,. 

B. Celal Bagarın 
Elen gazetecilere 
beyanatı 

(Başı 1. inci sayfada) 
tasrihatı muhtevi olmak gerektir. Fil
hakika şurasını kaydetmek icabeder ki, 
ttirk - yunan dostluğunun bariz vasfı 
onun dinamikliğinde mündemiçtir. Mü· 
nasebatımızm eriştiği seviyeye rağmen 
gün geçmiyor ki, bu feyizli dinamik
lik, ild memleketin yüksek menfaatleri 
nefine olarak devamlı surette göster
diği delillerle mezkUr münasebatm daha 
büyük bir resanetine doğru müessir 
olmasın. 

Büyük Şelin çizdiği yolda .• 
Yunanistan ile Türkiye arasındaki 

bu samimi itimada müstenid ve kardeş
çe teşriki mesai siyasetinin hararetli 
tarafdarıyım. Ve bu husuta her şeyde 
olduğu gibi uzağı görmesini ve müşki 
ıat içerisinde başarmasını bilen büyük 
şefimin çizdiği yolda yürüyorum. 

Türk - yunan dostluğu bu tahak
kuklardan biridir. Ve birbirlerile kar
deşçe birleşen iki millet, yüksek anla
yışları ve bilhassa menfaatlerinin teva· 
füku ve yekdiğerine olan tabii tema
yülleri sayesinde kurulabilen mükem
mel eserden dolayı iftih~r edebilirler. 

Nadir görülür vüsatte bir 
devlet adamı 

Başvkil Bay Metaksa da, çok nadir 
görülen vüsuatte bir devlet adamı bul
dum. Majeste kıralm kendisine dost 
memlekette işgal ettiği yüksek mevkii 
tvdi etmiş olmasını pek güzel anlıyo
rum. Yunan miJletinin de kendisine 
hududsuz bir itimad beslemesini de ke
za anlıyorum. Dost ve müttefik Yuna
nistan, mufahham hükümdarının dira
yetiyle ve bu büyük vatanperverin ma
hir idaresi altında daha büyük bir re
fah ve günden güne artan bir kuvvet 
yolunda inkişaf edeceğine emin <>labi
lir. BaşvekiJ Bay Metaksası.n tıpkı be
nim gibi türk - yunan dostluğu dava
sına sıkı sıkııya bağlı olduğunu bilL 
rim. Ve bugünkü noktai nazar teatile
rinden sonra bir kerre daha bundan 

memnuniyet duydum.,, 

B. Metaksas qeldi 
(B8§ı 1. inci sayfada) 

lık müşaviri, dış işler bakanlığı ateşe

Bi, Atina ajansı direktörü, matbuat 
müsteşarlığı raportörü ve gazeteciler 
refakat etmekte idiler. 

Halkın hararetli tezahürleri 
İstasyon binası ve istasyon caddesi 

dost devlet reisinin ikametlerine tahsis 
edilen Ankara Palas oteli civarı türk 
ve yunan bayraklariyle süslenmiş, is
tasyon iç ve dışında, otel önünde top
lanan kalabalık bir halk kütlesi sayın 
misafirimizi hararetle alkışlamıştır. 

Ekseans general Metaksasın refika· 
larına boketler takdim edilmiştir. 

Misafir ba~bakan ve dış işler baka. 
nı, refikası ve maiyeti erkanı otomo

. billerle ikametlerine tahsis edilen An
kara Palas oteline gitmişlerdir. 

Sayın misafirimizin ziyaretleri 
General M.etaksas ve maiyeti dün 

saat 11 de cumhur riyaseti köşküne 

giderek defteri mahsusu imza etmişler· 
dir. Ekselans general Metaksas yunan 
sefiri ile birlikte öğleden önce dış ba
kanını, Genel kurmay Başkanı Mare~l 
Fevzi Çakmağı, ve başbakan vekili Ce
lal Bayar'ı ziyaret etmiştir. Dış işler 
bakanı Tevfik Rüştü Aras ve 
Genel kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, başbakan vekili Celal Bayar, 
generale mukabil ziyaretlerde bulun. 

muşlard~r. 

Bayan Metaksas'ın ziyaretleri 
Bayan Metaksas da öğleden önce 

Bayan Celal Bayan ve Bayan Fevzi 
Çikmak'ı ziyaret etmiş ve bu ziyaret· 
ler de Bayan Celal Bayar ve Bayan 
Favzi Çakmak tarafından iade edilmiş-

tir. 
Muhterem misfirimiz öğle yemeğini. 

hususi olarak yunan elçiliğinde yemiş

lerdir. 

Ankara Palaı'taki ziya/et ve 
kabul reımi 

Öğleden sonra Başbakaıı Ekselans 
general Metaksas saat 15.30 da büyük 
millet meclisi reisi B. Abdülhalik Ren
dayı ziyaret etmiş, Abdülhalik Renda 
bu ziyareti iade eylemiştir. 

Dün akşam saat 20.30 da başbakanlrk 
vekili Celal Baıyar ve refikası tarafından 
misafir başbakanla Madam metak-

Midye açıklarında 
(BB§ı 1. inci sayfada) 

yak, battaniye, peynir, zeytin, tereyağı, 
ekmek vardı. Fakat frrtına şiddetle de
vam ediyordu. Tayyarenin güçlükle 
kaza mahline gittiği anlaşılıyordu. Alı
nan malfimata göre, tayyare hamulesini 
kazazedelerin üzerine atmış fakat fırtına· 
nm şiddetinden paketler denize düşmüş
tür. 

Kaç gündür aç, susuz ve bitab bir 
halde bulunan kazazedeler, bu yardmı 
hareketini görünce biraz kendilerine ge
lebilmişler, sevinç içinde ellerini çırp
mışlar ve kancalarla halatlarla denize 
düşen paketleri kapışırcasına almışlar
dır. 

Tayyare, kazazedelerin üzerinde muh
telif uçuşlar yapmıştır. Kazaya uğrı· 

yanları ikisi motorlu, beşi yelkenli 
olmak üzere ceman yedi parçadır. Fa
kat bunlardan ikisinin parçalandığı an
laşılmaktadır. Bir tanesi de zincir ko
parak sabahleyin İstanbula doğru sü
rüklenmiştir. Bu motorun adı Muzaf_ 
feriyettir. Ve 23 tonluktur. İçinde yedi 
kişi vardır. Odun yükiyle gelmekte ve 
Hasan kaptanın idaresinde bulunmakta
dır. 

Kaza yerinde şimdi üç mavna kal
mıştır. Tayyare bundan sonra parça
lanan mavna ve motorların müretteba
tını aramak üzere burada araştırmalar 
yapmıştır. Bu araştırmalar neticesin
de kazazde mürettebat sahilde biytab 
bir halde ölümü bekler vaziyette bulun
muştur. Tayyareden bunların da deniz· 
dekiler kadar feci şartlar için ol
duğu görülmüştür. 

Bunlara da battaniye ve yiyecek a. 
tılmıştxr. Tayyare bu yardımlardan 
sonra saat 9.5 de İstanbula dönmüştür. 
Bundan sonra kazazedelere tekrar esaslı 
surette yardmı imkanları aranmıya 

başlanmıştır. Evvela paketlerin denize 
batmxyacak ve ıslanmıyacak bir şekil
de tanzimi düşünülmüştür. Derhal mu
şamba tedarik edilmi~ torbalar dikil
miş bunların ıçıne, konyak, si
gara, çıra, ekmek ve saire konarak ağrz· 
ları ba.ğlarunıştır. Sonra hepsi bir ara.. 
ya getirilmiş, tahlisiye simitlerine ge
çirilmiştir. 

Tayyare bütün bu imdad torbalarını 

alarak Yeşilköyden kalkmış ve saat 15 
de kaza yerine varmıştır. 

Tayyare kazazedeler üzerinden çok 
alçaktan uçmuş ve gıda maddelerini ga· 
yet isabetli bir şekilde mavnaların içine 
atabilmiştir. Tayyareden kazazedelere 
kendilerini kurtarmak üzere bir yardım 
vapurunun sabahleyin İstanbuldan ha.. 
reket ettiği de bildirmiştir. 

Kazazedeler, kendilerine yapılan bu 
yardnnlardan 90k memnun olduklarım 
el hareketleriyle izhar etmişlerdir. 

Tayyare bu yardımdan sonra geri 
dönmüştür. 

Denizden yardım 
Denizden yapılan yardıma gelince, 

gemi kurtarma idaresinin Bora isminde
ki gemisi saat 13 de boğazdan çıkmış, 

fakat çok şiddetli fırtınaya dayanamıya
rak geri dönmüştür. Bora gemisinin 
verdiği telsiz şudur: 

~'Rüzgô.rlm çok kuvvetlidir. 
Dalgalar çok büyüktür. Gitmekte 
bir fayda görünmiyor, dönüyoruz. 
Akşam tekrar fe$.ebbüs edeceğiz.,, 

Bora gemisi şimdi boğaza dönmüştür. 

sas şerefine Ankara Palas otelinde bir 
akş.am yemeği verilmiş ve bu yemeği 
saat 22.30 da başlıyan bir kabul resmi 
takib eylemiştir. 

Amiral Ekonomu'nun 
ziyaretleri 

İstanbul, 19 (A.A.) - Averof kur. 
vazörü ile limanımızda bulunmakta o
lan yunan donanması kumandanı mairal 
Ekonomu, bugün sırasiyle donanma ko
mutanı amiral Şükrü Okan'ı, vali Üs
tündağ'ı İstanbul komutanı ve İstan
bul merkez komutanını ziyaret etmiş 
ve bu ziyaretler iade olunmuştur. 

Ziyaretlerde karşılıklı askrei ihtL 
ram töreni yaprlmış ve türk ricali A· 
veraf'ta top atılmak suretiyle selam.. 
lanmıştır. 

lıtanbul valisinin ziya/eti 
İstanbul, 19 (A.A.) - İstanbul va· 

lisi Muhiddin Üstündağ, yunan donan_ 
ınası kumandanı amiral Ekonomu ile 

Averof kumandan. 11e zabitanr şerefine 
Perapalasta bu akşam 50 kişilik bir zi

yafet vermiştir 

Sabaha karşı tekrar Karadenize hareket 
edecektir. 

İstanbula doğru sürüklenen motör 
saat 16 da Kilyostan görülmüştür. Bu 
motörün belki gece Kilyosa varabilmesi 
beklenmektedir. 

Karadan giden tahlisiye yardım müf. 
rezesi, yolsuzluktan dolayı ancak akşam 
Saray kasabasına varmış ve sahile hare
ket etmiştir. 
Kırklareli valiliğinden gece yarısın

dan sonra tahlisiye umum müdürlüğü
ne gelen ma1funatta sarfedilen emekler 
sayesinde mavnalardan bir kısmiyle 
mürettebattan bir kısmının salimen sa· 
hile çıktıkları haber verilmektedir. Ge
ri kalan 6 reisle tayfalar su üzerinde 
bulunmaktadırlar. Bunların mavnaları

na su dolmuştur. Ve bu suları boşalta
rak tutundukları anlaşılmıştır. Yalnız 
kendileriyle Ilınan arasında yiyecek gi· 
yecek göndermek için irtıbat kurulama· 
mıştır. Bunların limana sevki için hu
susi vesait beklenmektedir. Fakat ge
nel kurmayca gönderilmiş olan tayya
re bu kazezedelere deniz üzerinde tutu· 
nabilmek için kafi mikdarda yiyecek 
atmıştır. 

Bunların yarın öğleye kadar kami
len karaya çıkarılmış olmaları kuvvet
le muhtemeldir. 

Kazazedelerin vaziyeti 
Asıl dikkate değer olan ıwkta kaza

zedelerin ne vaziyette olduklarıdır. 

Çünkü bunlar aşağı yukarı 12 gündür 
perişan bir halde deniz üstünde çalka· 
lanmaktadırlar. Belki P:endilerine üç 
dört gün yetecek kadar yiyecek ve sai
releri vardı. Fakat her halde epey za
mandanberi aç oldukları muhakkaktır. 
Bu açlığa, sefalete, uykusuzluğa ne de
receye kadar mukavemet ettikleri an
cak sahile çıkarılmalarından sonra an
laşılacaktır. Belki içlerinde bu kadar 
ıstırabla ve Hlilm tehlikesine tahammül 
edemeyip de muvazenesini kaybedenler 
de vardır. Fakat şurası muhakkak ki 
tayyareden yapılan yardım, kendilerin
de gökten inmiş hakiki bir melek tesi
ri uyandırmıştır. Kazazedeler bu hiç 
ummadıkları beklemedikleri yardım 

karşısında sevinçlerini belli etmek için 
kendilerinde ellerini çırpmak ve bağır· 
mil:: kudretini bulmuşlardır. 

Frrtma çok müdhiş : 
bir motor parçalandı 

beş kişi boğuldı: 
İstanbul, 20 (Sabaha karşı telefon

la) Şimdi aldığımız malfıma

ta göre, Kefken'den kalkan 29 tonluk 
Hudaverdi motörü Seyrek'te fırtınadan 
parçalanmıştır. İçinde bulunan yedi kL 

şiden beşi boğulmuştur. 

Akşam üstü Karadenizde fırtına biraz 
sükUn bulur gibi olmuşsa da sonra tek
rar §iddetlenmiştir. Buradaki gemiler 
Büyükdereden dışarı çıkamamaktadır. 

lar. Ankara vapuru Karadenizden güç
lükle gelebilmiştir. İçindekiler Karade
nizde fırtınanın çok müdhiş olduğunu 

söylemektedirler. Limanlarda mühim 
mikdarda eşya ve enkaz birikmiştir. 

Akçakoca'mn şimal istikametinde a. 
çıkta mayin görüldüğü bildirilmektedir. 

Cumhuriyet hükü.metinin gösterdiği 
yüksek alaka 

İstanbul, 19 (Telefonla) - lstanbl va
lisi B. Muhiddin Üstündağ Midye açık. 
larrndald felaket hakkında kendisiyle 
görüşen gazetecilere şunları söylemiş· 

tir: 
B. Celal Bayar kazazedelerle şahsen 

ve yakından meşguldür. Hükümet kur
tarma uğrunda bütün tedbirlerin alın

masını emretmiştir. Sivil deniz tayya· 
resi olmadığından, Erkanıharbiyeye 

müracaat edilerelt deniz tayyaresi is
tenmiştir. Bununla yiyecek sevkedil • 

miştir. Kazazedelerin bazısı kum yığı. 
nma oturarak parçalanan mavnanın i

çinde diğerleri büyükçe kayanın üze .. 

rindedirler. İlk atılan gıda maddeleri 
ve giyecekler ellerine geçmemiştir. Öğ· 

leden sonra simidlere bağlı muşamba .. 

larla gıda maddeleri atılıınştır. Bunlar 
kazazedelerin ellerine geçmiştir.,, 

B. Celil Bayarm gösterdiği büyük 

alaka, halk arasında sevinçle kartılan

mıştır. 

Yarın kazazedelerin hepsinin tama
men kurtarılaçaklan mulaakkak sayıl• 
maktadır. 



ULUS 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma 111 Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 
Komisyonu Hanları Komisyonu llanlan 

.._ ______________ ~ ----------------- ----------------- -----------------·· 
!LAN BİLİT 

Tümen birlikleri için 34000 kilo sade yağ kapalı z~la 4.11.937 
saat 15 de alınacakaur. Teklif mektupları bir s~t evelme ~dar ka
bul olunur. Muhammen bedeli 32300 lira ilk temınatı 2422 lıra ~o. ku
ru§tur. Şartnamesi 162 kuruş mukabilinde komisY_?ndan alı~bilır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergun ve e~sıl~eye 
iştirak için belli gün ve saatte teklif me~tupları ve kanunı vesıkala
riyle Lüleburgaz tümen satın alma komısyonunda bulunmaları. 

(3940) ~5818 
iLAN 

ı - Giresun garnizonunun senelik ihtiyacı olan 220.0~ kilo unu 
12.10.937 den itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarfla munakasaya 
korunuştur. 

2 - İhalesi 12 inci teşrin 937 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
3 -Muhammen bedeli 31900 liradır. Muvakkat temınatx 2393 liı

radrr. 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat karşılığı olan banka mektubu 

veya maliye vezne makbuzu ile.aynı zaman.da tic~et odasına kayıtlı 
olduklarına dair vesika ve ehlıyetnamelerıle birhkte kanunun em
retiği s.ekilde kapalı zarfların muayyen saatten bir sa.at evelisl. olan 
saat ıs şe kadar komisyonumuza getirmeleri ilan olunur. 

(3942) 3-5817 
1 LAN 

1 - İzmir müstahkem mevki merkez kıtaatının 216000 kilo un 
ihtiyacı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 26. 1. teşrin 
937 saat 16.30 da İzmir Kışlada levazım amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 27000 lira ilk teminatı 2025 liraduı. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. İstekliler ticaret oda
sına kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedir. 
Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni ve şartnamesinde yazılı vesika.. 
lariyle teminatı havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacaklardır. (3799) 3-5611 

t LAN 
Eski§Chir garnizonu ihtiyacı için 390.000 un kapalı zarfla eksilt

meya konulmuştur. Eksiltmesi 22-10-937 cuma günü saat 16 da 
Eskişehir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Sartnamesi komisyonda görülebilir . 
Unun tutan 47.775 liradır. Muvakkat teminatı 3583 lira 12 ku-

ruştur. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 maddelerinde 
yazılı vesikaları ilk teminatlariyle birlikte teklif mektublarmı iha
le saatinden en az bir saat evvel Eskişehir levazım amirliği satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3706) 3-5473 

t LAN 
1 - Trabzon garnizonu birlikleri ıçın 256000 ki1o un kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 33.180 lira mu
vakkat teminatı 2496 liradır. İhalesi 5. 2. teşrin 937 saat 15 de Trab
zon garnizon binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Unun evsaf ve teslim mahalli şartnamesinde yazılıdır. 
Şartnameler Trabzon kaledeki satın alma komisyonundan 50 ku
ruş mukabilinde alınabilir. 

3 - Teklif mektupları saat 14 e kadar kabul edilir. Bu saatten 
sonra mektublar kabul edilemez. Şartnamenin 4 üncü maddesinde 
istenilen vesikalar muvakkat teminat zarfına konulacaktır. 

(3869) 3-5697 

İLAN 
Muvakkat 

Miktarı Tutarı Tahmin edilen Fi. Teminat Müddeti Tarih 
Kilo Lira Ku. Ku. Sa. Lira Ku. Ay 
224000 29120 13 2184 12 9.11.937 

56000 11200 20 840 12 9.11.937 

Gün Saat Münakasa şekli Cinsi 
Salı 15 kapalı Un 
Salı 17 kapalı Sığır eti 

1 - Kırkağaçtaki kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan kapalı un 
ve sığır etinin şartnamesinde yazıldığı gibi münakasya konmuştur. 

2 - İhale gün tarih ve saatleri hizalarında yazılı olmakla Kırk· 
ağaçtaki piyade alay satın alına komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri 250 kuru§ mukabilinde gönderilir. 
4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesi

ka göstermeleri mecburidir. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 

üncü madclerinde ve şartnamelerindeki vesikalariyle kapalı azrf 
usuline tabi olarak ihale saatından bir saat evel kapalı zarflariyle 
teminat makbuzlarını veya banka mektublarınr teklif mektublarım 
mühürlü olarak komisyona verece!:lerdir. (3859) 3-5709 

1 LAN 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ıçın 40 ton toz 

ıekerin kapalı zarfla eksiltmesi ı 2. inci teşrin 937 saat 15 de An
kara Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Beher kilosu 28 kuruştan muhammen bedeli 11200 lira ilk 
teminatı 840 liradır. Şartnamesi parasız her gün komisyonda görü.. 
lür. MlihürJü ve kanuna uygun teklif mektubları saat 14 e kadar ka
bul olunur. İsteklilerin teklif mektubları ve kanuni vesikalariyle 
komisyonda bulunmaları. (3876) 3-5718 

İnhisarlar Umum Müdürl üğünden : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan 2 adet sigara paket 

makinesi için teklif edilen bedel haddi layikta görülmediğinden 
pazarlıkla alınması kararlaştırılmıştrr. 

il - Pazarlık 4.11.1937 tarihine rastlayan per~embe günü saat 
14 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

III - Muhmmen bede1i 18.000 lira ve muvakkat teminatı 1350 
liradır. 

rv - Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda adı geçen ko
misyondan alınabilir. 

Y - lda~ece (Yeğe?berg) makinesi alınması mutasavver olup, 
eksıl~m~ye gırecek ~akıne (Yağenberg} dir. Münakasaya iştirak et
mek ıstıyen başka fırmalar fiatsız fenni tekliflerini eksiltmeden en 
az ~ç gün evel ~etkik e~ilme.k .üzere inhisarlar tütün fabrikalar şu
besıne vermelen ve tekli,flennın kabul olunduğuna dair vesika alma
ları lazımdır. 

. vr -. İ~tı:_klileri.n pazarlık için tayin olunan gün ;,e saatte ek
sıltmeye ıştıra.k vesıka~~ ve yüzde 7.5 güvenme paraJa.riyJe birlikte 
adı geçen komısyona muracaatları ilan olunur. (7122/ 3952) 3-5819 

Kon.ya Ereğiisi Belediyesi 
başkanlığından: 

1 - Ekşsiltmeye konulan iş: Ereğlide yapılacak fenni mezbaha 
olup keşif bedeli (5803) lira (86) kuruştur. 

2 :- İ~tiyenler eksiltme şa:t.namesi ile buna bağlı evrakı Ereğli 
beledıyesınde meccanen görebıhrler. 

3 - Eksiltme kap;>lı zarf usuli ile olup 1.11.1937 tarihine rastla
yan pazartesi günü saat on alt!da Ereğli belediye meclisi toplanma 
salonunda belediye encümeni huzuriyle yapılacaktır. 
• 4 - Teklif mektupları yukarıda yazılı müddetten bir saat eve
lıne kadar belediye başkanlığına tevdi edilir. 

5 - Eksiltmeye gjrebilmek için taliplerin bedeli keşfin yüzde 
yedi buçuğunu dipozito olarak yatırmaları şarttır 3-5814 

1) Tav ocaklarında kullanılacak Dural malzemesinin banyosu 
için 3000 kilo azotat dö potas ve 3000 kilo ozatit dö sud açık eksilt
meye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 3400 lira olup ilk teminat parası 255 li
radrr. 

3) İhalesi: 9. birinci kanun 937 perşembe günü saat ondadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 Uncü madde

lerine tevfikan istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde 
M.M.V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3891) 3-5815 

t LAN 
Bir tanesine biçilen ederi 25 lira olan 50 tane altlı üstlü karyo· 

la acık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Eksiltmesi 22-10-937 cuma günü saat 11 dedir . 
İlk teminat 93 lira 75 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak M. 

M. V. satın alma Ko.dan alınır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 i.incU maddelerinde yazdı belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
saatinde M.M.V. satın alma komisyonunda bulunmaları. 

.(3694) 

BİLlT 

3-5467 

ı - Milli müdafaa vekaleti hava müsteşarlığ'ı satın alma komis
yonunda çalrştırılmak üzere ort~ okul tahsili görmüş ve makinede 
süratle yazr vazabilen ve askerlıkle ilişiği olmıyan bir erkek dak. 
tilo alınacaktır 

2 - Ayda 50 ile 60 lira ücret verilecektir. 
3 - İstekliler okul ~ehadetnamesi, sıhat ranoru. emnıvet mü

dilrlüğünden alınmTŞ bir hüsn.ü~al \1arakasT ve askerlikle alakası ol
madı~ına dair vesikalariv1e bırlıkte 23.10.937 cumartesi gününe ka
dar bir istida ile M. M. V. hava müsteşarlrğ"ına müracaat edecek
lerdir. 

4 - İmtihan 25.10.937 pazartesi günü saat 11 de M. M. V. sııtın 
adma KO. da yapılacaktır. (3845) 3-5665 

BİL1T 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 34 kuruş olan yirmi beş 

ton benTOl kapalr zarfla eksiltı_neve konulmustur. 
2 - İhalesi 26 birinci tesrın 937 salı günü saat 11 de M. M. V. 

satın alma Ko. da yapılacaktır. 
3 - İlk teminat 637 lira 50 kuruştur. Şartname ve evsafı M. M. 

V. satın alma Ko. dan parasız alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılr kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde vazrh belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden hehemeha] bir saat evel M. M. V. satm al-
ma Ko. na vermeleri. (3796) 3-5610 

İLAN 
300 bin ile 350 bin metre portatif çadır bezine istekliler tarafın

dan beher metresine teklif edilen 75 kuruş fiat vekaletçe pahalı gö
rülerek pazarlığa konulmuştur. Pazarlrğ"r 25.10.937 pazartesi gü
nü saat 15 dedir. İlk teminatı (14250) liradır. Şartname bedeli 1313 
kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma komisyonundan alınır. Pa· 
zarlığa gireceklerin belli gün ve saatinde 2490 sayılı kanunun 2. 3 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla ve ilk teminatlariyle bir-
likte komisyona gelmeleri. (3657) 3-5464 

BİLİT 
1 - İzmir 1Gaziemirde yaptırdacak bir (F) tipi hangar ile bir e

rat pavyonu ve bir hela in'Şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Hepsinin keşif bedeli 167 bin 755 lira 67 kuruştur. 
3 - İhalesi 25- birinci teşrin -937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - İlk teminat 9637 lira 79 kuruştur. Şartname keşif ve pro-

jeler 839 kuruşa M.M.V. satın alma Ko.dan almır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla idari şartname
nin 4 ilncü maddesinin (F) fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektublarını ihale saatinden behemahal bir saat evvel M. 
M.V. satın alma Kona vermeleri. (3673) 3-5466 

t LAN 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fiat 245 kuruş iki yliz kırk 

beş kuruş olan 15.000: ile 20.000 yirmi bin kilo yün çorap ipliği 
kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - İhalesi 25.10.937 pazartesi günü uat 15 dedir. 
3 - İlk teminatı (3675) üç bin altı yüz yetmiş beş liradır. 
4 - Şartname bedeli 945 kuruş mukabilinde M.M. V. satın al

ma Ko. nundan ahnrr. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 cü 

maddelerinde gösterilen vesikalarla birlikte teminat ve teklif mek· 
tuplariyle ihale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vemıeleri. (369r) 3-5469 

İLAN 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiatı 350 kuruş olan (50000) 

elli bin tane kilim kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - İhalesi 23-10-937 cumartesi günü saat 11 dedir, 
3 - İlk tetninatx (10000) liradır. 
4 - Şartname bedeli 875 kuru§tur. M.M.V. Sa. Al. komisyo

nundan alınır 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka.I?unun 2, ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesikalariyle birlikte temınat \1e teklif mek
tublariyle ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermele-
ri (3659) 3-5465 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Ankaranın Dumlupınar mahallesinde Çiçekçi oğlu mescidi ya
nında 20 numaralı evde Habib kızı Güzin: 

Kocanız Muzaffer Kandemir tarafından aleyhinize açılan ihtaır 
davasının duruşması 8.11.937 pazartesi saat 14 de icra kılınacağın
dan meakfır gün ve saatte Ankara asliye birinci hukuk mahkemesin
de hazır buJunmanrz veyahut musaddak bir vekil gön~e~eniz için 
davetiye makamına kaim olmak üzere H.U.M.K. 142 ıncı maddesi 
mucibince ilan olunur. (3924) 3-5816 

I zmir ili daimi encümeninden 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Çatal - Bayındır yolunun 4-I 0.11 

-7 +727 kilometreleri arasındaki k-aldımn yapısı. 
Bu işin keşif bedeli: (15490) lira (44) kuruş. 
Bu işe aid keşif ve sair evrak aşağıda gösterilmiştır • 

A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel Ş. 
D - Hususi ş. umumi fenni ş. 
C - Keşifname ve grafik 

İstekliler bu şartname ve evrakı İzmir - Ankara • İstanbul Na
fıa müdürlüklerinde görüp inceliyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 28 birinci teş•rin 
1937 perşembe günü saat 11 de İzmir viHlyeti daimi encümeninde. 

Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: Bayındırlık bakan
lığından alınmış müteahhitlik ve ticaret odası belgeleri. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacağından istekliler 5 inci 
maddede yazılı saatten bir saat eveline kadar evraklariyle birlikte 
teklifnmelerini İzmir ili daimi encümeni başkanlığına vererek mak
buz almaları. 

Muvakkat teminat: (1162)1 ira (3897/3641) 3-5751 

2J - 10 - H-;;r~ 

[ 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Hanları -

. t ~ A N . bi· 
Tevsiat dolayısıyle Afyon ıstasyonunda yapılacak yenı ~r ... 

nası, hangar, anbar, kömür deposu, hat ferşiyatı ve döner köpru kar 
gir aksamı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen keşif bedeli ceman 360.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid fenni şartname, proje ve sair evrakı de\I'" 

let demir yolarmm Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve Afyon veznel~ 
rinden 18 lira bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 5.11.937 tarihinde cuma günü saat 15 de Ankarada 
Devlet demir yolları İşletme umum müdürlüğü yol dairesi binasill"' 
da toplanacak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teıl11'" 
nat, ve vesaiki aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine teVdi 
etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 18.1~ 
liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 
c) Nafıa vekfüetinden musaddak ehliyet vesikası. 

5 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz -
kabilinde komisyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönded
len teklif mektuplarının iadeli teahhüdlü olmasr ve nihayet bu saa• 
kadar komisyona gelmi§ bulunması lazımda. 

6 - Bu işler hakkında fazla malumat almak istiyenlerin devl., 
demir yolalrı yol dairesine müracaat etmeleri. (3849) 3-5731 

İLAN 
Muhammen bedeli 9600 lira olan bir adet otomobil silindiri toP 

na ve honing tezgahı 1.12.937 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 720 lirh:k muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik veskası ve tek
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden Ha)" 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmalctadrr. 

(3883) 3~5774 
İLAN 

Muhammen bedeli 27096,44 lira olan cebire ve traves bulunları 
15.11.937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktll'. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2032,23 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesilakarı ve nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verıxıe.. 
!eri Iazzmdır. 

Şartnameler 135 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (3814) 3-5656 

Ankara Ticaret ve Sanayi 
Odası Riyasetinden : 

Sicilli Ticaretin 280 numarasında müseccel bulunan Fethi Ha· 
lil Kardeşleri Yaman Kollektif Şirketinin merkezinin İstanbula 
nakliyle tasfiyesine da:ir olan ve Ankara ikinci noterliğinden 01u· 
saddak bulunan mukavelenamenin vaki olan talebe mebni dairede 
mahfuz vesaike müsteniden 19.10.937 tarihinde tescil edildiği '/t 
mezkur mukavelename suretinin berveçhizir neşredilmekte olduğu 
ilan olunur. 

FETHİ HALİL KARDAŞLARI YAMAN KOLLEKTİF 
ŞİRKETİNİN TASFİYE MUKAVELESİ SURETİ 

Fethi Halil Kardaşları Yaman Kollektif Şirketi azalarını teş· 
kil eden aşağıda imzaları mevzu bizler bugünkü bir fü inci teşrin 
1937 tailihinde içtima ederek berveçhiati kararları ittihaz: 

Şirketimiz merkezinin lstanbula nakliyle şirketimz tarafmda:n 
yeniden teahhüdata girişilmemesine karar verilmiş olduğundan tır 
ketıin oradan tasfiyesine ve mevcud işlerin tasfiye suretiyle ikmal 
ve intacma ve Baylar Avukat İsmail İsa Caniş ile Hamdi Emin 
Çapın tasfiye memurları olarak intihap ve tayinlerine ve tasfiye
nin devamı müddetince kendilerine mahiye net ellişer lira ücret 
verilmesine ittifakla karar verilmiştir. 

Tasfiye memurlarının salahiyeti tamme ile umuru tasfiyeye 
müteallik işlerde münferiden hareket edebilmeleri hususi kezalik 
ittifakla kararlaştırılmıştır. 2.10.937 

İşbu kararımız tescil ve ilan edilecektir. 
Fethi Halil Kardaşları Yaman 

Ko!Tektif Şirketi 
İzma: F. H. Yaman İmza: Kadri Halil Yaman 

Ankara İkinci Noterinin 2.10.937 gün ve 14348/ 1428 sayılı mv 
saddak mukavele sureti aslına uygundur. 19.10.937 

3-5822 

İ L A N 
Kemahın Sitemi K. Kamil kızt Necmiye tarafından o köyden 

olup İstanbul Aynalı çeşme Emin cami karşısında Eyyuhum sokak 
35-36 sayılı hanede iken ikametgahını değiştirerek ikametgahı meÇ' 
hul kalmış bulunan Kamil oğlu Dursun aleyhine açılan alacak dava 
~ıı;dan dolayı ilanen tebliğat icra edildiği halde kendisi gelmediği 

gıbı bir vekil dahi göndermediğnden ve itirazda da bulunmadrğındaı 
müddei Necmiye tarafından 1-10-928 tarihli senedi adi ile taleb et· 
tiği dört yüz seksen lira hakkındaki alacak davasında müddeialey
he ~muameleli gıyap kararı tebliğine mahkemece karar verilmiş ol
dugundan duruşmanın muayyen olduğu 10-11-937 çarşamba günü 
saat 10 da tebliğ tarihinden itibaren beş gün zarflnda itirazını bil
dirmediği ve yahut bir vekil göndermediği takdirde müddei tara
fından dermeyan edilen bütün vakıaları ikrar ve kabul etmiş addo-
lunacağı ilan olunur. 3-5826 

ANKARA ASLİYE MAHKEMESİ TİCARET DAİRESİ 
RİY ASETlNDEN: 

Bursa gönül otobüsleri sahibi iken halen adresi meçhul Hüse· 
yin Hüsnüye. 

C. K. tebliğini istiyen: Milli Müdafaa Vekaleti vekili avukat 
Cezmi. 
Ticaret dairesinin 937/419 No: sında kayıtlı on bin lira teminat 

akçesinin tahsili davası için tayin olunan 19-7-937 günü namınıza 
gönderilen davetiye varakası adresinizin meçhul bulunması dola
yısiyle iade edilmiş ve 13-10-937 çarşamba günü ilanen tebliğat ic
rasına karar verilmiş ise de o günde mahkemeyt gelmemiş olduğu
n~zdan ~- aley~ V. vekili avukat cezmi ilanen gıyap kararı tebliği
nı iste~ı~ oldugund~n usulün 401 inci maddesi gereğince gıyap 
k:U-a~ı ıttıh~zına ve ışbu gzyap kararının ilanen tebliğine karar ve· 
rılmış oldugundan 4-11-937 perşembe günil saat 14 de mahkemede 
hazır bulunmanız ilanen tebliğ olunur. 3-5823 

Berğama Şarbayhğından: 
1 - Muhammen bedeli "55820" lira olan Bergama elektrik te-

sisatma talih çıkmamasından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı mad~~i 
mucibince pazarlığa bırakılmxştır. 

2 - Pazarlık 22.10.937 cuma günü saat 16 da belediye encürııe
ni tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu işe girmek istiyenler tesisata aid fenni tarifname, fen~i 
şartname ve projeleri Ankara, İstanbul, İzmir ve Bergama beledı· 
yelerinde görebilecekleri gibi beş lira mukabilinde Bergama be'" 
lediyesinden isteyebilirler. 

4 - İstekliler "4041'' lira muvakkat teminat ile kanunun taylrı 
ettiği ve şartnamede yazılı vesikaları ve nafıa velraletinden ırıusad· 

j 
dak ehliyet ve müteahhidlik vesikasını hamilen yukarıda yazılı 
gün ve saatte Bergama belediye encümenine baş vurmaları Harı 0 " 

lunur. (3703/6639 3-5507 
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Divanı Muhasebat Reisliğinden: Harta genel direktörlüğünden: 
Ankara divanı muhasebat dairesi kalöriferleri için kapalı zarf 

usuli ile alınacak yerli kömürüne dair münakasa ilanı: 
Mikdan 120 tonu daire tarafından katt ve 50 tonu ihtiyari ol

anak üzere 170 tondur. 
Münakasa tarihi, mahalli 27.10.937 çarşamba günü saat 11 ~e 

Divanı muhasebat idare ve hesab işleri müdüriyetinde müteşekkıl 
latın alma komisyonunda. 

Muhammen bedeli: 4760 liradır. 
Talipler muvakkat teminatları ve kanunen muayyen vesaik ve 

tekliflerini aynı gün saat ona kadar mezkur müdüriyete m~racaat
la makbuz mukabilinde teslim etmeleri Hizımdır. Buna daır şart-
name parasız olarak daireden alınabilir. (3708) 3-5526 

Tekirdağ valiliğinden: 
Mahallesi Mevkii Cinsi Bedeli Lira 

Barbaros caddesi Kasaba harici 2878 metre murabbaı ebadında 
ki saha üzerinde 73 alatı sa
biteyi havi 12 vals ve elekli 
100 beygir kuvvetinde maki
nayı ve iki dinamoyu muhtevi 
maa müştemilat d'lkik fabri-
kası 80000 

Emlak satış bedelinden dolayı yukarıda cins ve sair evsafı yazı
lı, Muharrem Hasbiye aid gayri menkul satılığa çıkarılmış ve 7 .10. 
937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle artınnaya konmuştur. İs
teklilerin yüzde 7.5 teminatlarile Tekirdağ vilayeti idare heyetfoe 
'Ve fazla izahat almak istiyenlerin de İdare heyeti kalemine müraca-
atları. (7070-3928) 3-5759 -------
Afyon vilayeti belediye reisliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulmuş olan it: Afyon kasabasında belediye bi
nasıdır. Muhammen bedeli ''56918" lira 68 kuruştur. 

2 - Bu ite aid şartnameler ve evrak ş.unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Fenni şartname 
D - 1/100 projeleri 
E - Vahidi kıyasi fiat cedveli 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı heyeti fenniyesiıırlen 285 

kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 27.10.937 çarşamba günü saat 14 de Encümeni be

lediyece icra edilecektir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin 4268 lira 96 kuruş mu

"Vakkat teminat vermesi ve bundan başka Ticaret odasına kayıtlı bu
lunduğuna dair vesika ve Nafıa vekfiletinden alınmış en az kırk bin 
liralık müteahhitlik vesikasını haiz olması ve kendisi mimar veya 
mühendis olmadığı takdirde inşaatın başında fenni mesuliyeti der
uhde edecek bir mimar veya mühendis bulundurması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar belediye encümenine getirerek encümen reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayt üçüncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühürliyerek kapa
tılmış bulunması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(7071-3927) 3-5758 

Anlcara inhisarlar başmüdürlü
ğünden: 

Birisi 287 lira 48 kuruşluk ve diğeri 266 lira 9 kuruşluk tutarı 
olan iki keşif varakasına göre Hatıpçayındaki idaremiz barut de
posunun etrafına kanal açılması, taş döşenmesi, yol tamiri ve de
mir izgara yapılması gibi işler ve tamirat açık eksiltmeye konul
muştur. 

Açık eksiltme ve ihale 25.10.937 tarihinde saat 16 de baş mü
dürlüğümüz binasında toplanacak komisyonda icra edileceğinden 
tayin edilen gün ve saatte taliblerin271ira 53 kuruş ilk teminat pa
ralariyle birlikte komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

{3763) 3-5561 

Buldan llelediye reisliğinden: 
Projesine göre yapılacak olan 24963 lira 15 kuruş bedeli keşifli 

içme su yolunun boru ferşi ve sair inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konularak 29 eylül 1937 çarşamba günü ihale edilecekti. 
Müşteri çıkmadığından pazarlıkla yaptırılması kararlaşmıştır. Ta
liplerin l teşrinisani 1937 pazartesi günü saat on beşe kadar Buldan 
belediyesine ve Denizli vilayeti Nafıa müdürlüğüne müracaatları i-
lan olunur. (3787) 3--5595 

Ankara Valiliğinden: 
Hususi idareye aid Çakırlar mahallesinde 68/9 sayılı hanenin 19 

aylık icarı açık artırmaya çıkanlmıftır. 
Bir aylık kira bedeli muhammenesi 35 liradır. 
Taliplerin 19 aylık kira bedeli muhammenesi olan 665 lira üze

rinden yil7de 7.5 teminat vermeleri ve ihale günil olan 21.10.937 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 15 de encümeni daimiye gelme
leri ve şartnameyi görmek istiyenlerin hususi idare tahakkuk ve tah-
ail müdüriyetine müracaat etmeleri ilan olunur. (3773) 3-5572 

Midyat mal müdürlüğünden: 
Satılık W1 fabrikası 

Muamele vergisi ruhsat unvan harcı ve zam cezalarından 28651 
lira 81 kuruş borçlu Siirtli Yusufun Midyatrn !tıklar mahallesinde 
kain ve {11400) liraya karş.x birinci derecede ve birnci sıra numa.ra
aiyle Estelli Ali oğlu Şehmusa ipotekli tahtanı iki oda, bir ahır, üç 
eyvan dört su kuyusu ve avlu fevkani altı oda, bir eyvani mliştemil 
110 ve 45 beygir kuvvetin~ tam teşkilatlı iki motör ve simens elek
trik makinelerini havi un fabrikası ve binasının tamamı tahsilat ko
misyonunun 2 ve 4 numaralı kararları ile ve kapalı zarf usuliyle sa-
tışa çıkarılmıştır. . 

A) Birinci ihale 11/ I. teşrin/937 gününden itibaren 21 gün son
ra l/2.teşrin/937 günü saat 11 dedir. 

B) Muvakkat teminat vergi kaydındaki (51200) lira kıymetin 
yüzde yedi buçuğu {3840) liradır. 

C) Talip olanların yevmi mezkQrda muayyen saatten bir saat 
eveline kadar teklif mektubu ve teminatlarını havi arfı Midyat 
kaymakamlığında müteşekkil idare heyetine tevdi etmeleri ve muay-
ı::en saatte hazır bulunmaları ilan olunur. (3901) 3-5750 

kütahya Belediyesinden: 
Evelce kapalı zarfla eksiltmeye konulup talib çıkmayan stad in

§ası bu defa keşif ve şartnamesi tadil edilerek ve kalıplar hariç 
be'oonarme işleri metre mikabı 45 lira 6 kurşa çıkarılan 94590 liralık 
işten şimdilik 30000 lira keşif bedelli inşaat tekrar kapalı zarfla 
ınünakasaya konulmuştur. Eksiltme 27.10.937 çarşamba günü saat 
15 de belediye encümeninde yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek i
çin 2250 lira muvakkat teminat vermesi ve şartnamesinde yazılı 
\1esika ibraz etmesi lazımdır. Proje, idari ve fenni prtnameler 150 
kuruş T""'''""";ı;,,,.ı. h•lerliyf'n alınır. q__5508 

t L A N 
ı - Harta kıta erleri için aşağıda ihale gün ve saati ile muham

men bedeli yazılı teçhizat açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - İstekliler teraiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye gire

ceklerin de muvakkat teminat rnakbuı:larile yazılı gün ve saatte Ce
becide harta genel direktörlük satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Muhammen B. Cinsi Miktarı Muvakkat T. İhale günü Saati Tarihi 

Lira K. Adet Lira K. 
2 00 Ekmek torbası 80 12 00 cuma 10 dan 11 e 27.10.937 

(3803) 3--5624 

l{onya C. l\iüddei Umumiliğ!nden 
1 - Konya cezaevinin ekmek ihtiyacı 11.10.937 gününden iti

baren 26.10.937 sah günü akşamına kadar 15 gün müddetle kapa
lı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 26.10.937 salı günü saat 14 de Konya C. M. U. lik 
dairesinde icra olunacaktır. 

3 - Talihler teklifnamelerıni o güne kadar komisyon riyase
tine vermiş bulunacaklar. 

4 - Ekmek yerli unundan has nevinden olacak ve talihler be
deli muhammininjn yüzde yedi buçuğu olan 1997 lira 28 kuruş te
minatı muvakkatelerini teklifnameleriyle birlikte komisyona ve
receklerdir. 

5 - Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Kon
ya ceza evi direktörlügüne müracaatları ilan olunur. (3867) 3-5698 

Malatya aslierlik şubesi başlcan· 
lığından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatyada yapılacak sekiz adet as
keri inşaat binaları olup keşif bedeli "17534'' lira "40" kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak §Unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Fenni şartname, 
C • Mukavelename projesi, 
E - Resim projesi 
S - Nafıa işleri genel şartnamesi, 

3 - 1stiyenler eksiltrne şartnamesile buna bağlı evrakı Malatya 
askerlik şubesinde görebilirler. 

4 - Eksiltme 22.10.937 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 da 
Malatya askerlik şubesinde toplanacak komisyon huzuriyle yapıla
caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1315 lira 8 kuruşluk 
yüzde 7.5 muvakkat teminat vermeleri ve 937 yılına aid Nafıa veka
letinden musaddak ehliyet vesikası ve Ticaret odası kayıt vesika
larını göstermeleri şarttır. 

6 -- Teklif mektupları yukarıda D. maddede yazılı müddetten 
bir saat eveline kadar inşaat komisyon reisliğine getirerek makbuz 
mukabilinde verecektir. Posta ile mektupların muayyen saatte gel
miş olması ve dış zarfın mühür ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postadaki gecikmeden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 
(6700/3717) 3--5491 

BALll{ YAGI ~ 
Kilosu 85 Kuruş Ulus, Halk Sineması~: 

Sırasında Sakarya ~czaiıesi 

Şurayı Devlet Reisliğinden : 
Şurayı devlet dairesine muktazi (55) ton yerli kok kömürü açık 

eksiltme suretiyle alınacaktır. Muhammen bedeli 1600 liradan iba
rettir. 

İhale 21.10.937 perşembe günü saat 14 de Şurayı devlet mübayaa 
komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için yüzde on beş hesabiyle 240 lira teminat 
itası taı:nndır. 

1stek1ilerin ve §artnameyi görmek istiyenlerin hergün öğleden 
sonra Şurayı devlet mübayaa komisyonuna müracaat etmeleri ilan 
olunur. (3754) 3--5544 

Nafia Veltfiletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adanada Seyhan aağ ve sol sahil 

ana kanalı: Keşif bedeli 927.447 lira 52 kuruştur. 
2 - Eksiltme: 12 sonteşrin 937 tarihine rastlayan cuma günii 

saat 15 de nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle raptlacaktır. 

3 - lsteklier: Eksiltme şartnamesı, mukavele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 46 lira 38 
kuruş bedel mukabilinde sular umum .mü?ürlüğünden alabilirler. 

4 - ksiltmeye girmek için istekhl~rın 40847 lira 90 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve 250.000 lıralık nafıa işlerini teahhüd 
edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu. kabil işleri başarmakta ~
biliyeti olduğuna dair nafıa vek.ale~ınden alınmıı müteahhidlık 
vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklıf mektublannı ikinc madde
de yazılı saatten br saat evetine kadar sular umum müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecilaneler 
kabul edilmez. {3807) 3-5693 

ŞAMPANYA VALSİ 
Pek yakında 

Vakıflar Umiım Müdürlüğünden: 
1 - Eskişehirde mazbut vakıflardan AkarbaŞ'I, Defterdar ve Çe

ribaşı adlarındaki üç değirmenin mülkiyetleri satılmak üzere 11.10. 
937 gününden 27.10.937 gününe kadar şartnamesi mucibince kapalı 
zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. 

2 - Her üç değirmenin birlikte muhammen bedeli (70.000) lira
dır. 

3 - İhale bedeli dört taksitte alınacaktır. Birinci taksit hini i
halede nihayet bir hafta içinde peşin verilecek ve diğer Uç taksiti 
müsavi mikdarlar tizerinden ihale tarihinden itibaren birer sene fa.. 
sıla ile üç senede ve her taksit sene başında nakden ödenecektir. 

4 - İhalesi 27.10.937 tarihine mUsadif çarşamba günü aaat on 
beşte Eskişehir vakıflar müdürlü~i.i ihale komisyonunca vakıflar u
mum müdürlüğünün tasdikina talı~ yapılacaktır. Bu saate kadar 
teklif mektubu ve teminatı vermemış olanlar artınnaya kabul edil· 
miyecektir. 

5 - Muvakkat teminat muhammen bedele göre (4750) liradır. 
6 -- Satıta aid şartname Ankarada Vakıflar umum müdürlüğü 

emlAk müdürlüğünde ve İstanbulda İstanbul vakıflar baş müdürlü
ğünde ve Eski.şehirde vakıflar müdürlüğünde parasız verilir. 

7 - Artırmaya iştirak edenler prtnamenin btitiln muhteviyatını 
kabul etmit sayılır. (3793) 3-5622 
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1 Ankar& Belediye .Reisliği IJan1- I 
1 L A N 

1 - Temizlik hanında yaptırılacak ilavei inşaat on beş gün mıid· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (4897,21) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (367,29) liradır. 
4 - Ke~ifname ve şartnamesini görmek istiyenlerin laergün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 26 teşrini evci 937 salı gunü saat 
on buçukta Belediye encümenine müracaatları. (3835) 3 --5652 

tLAN 
1 -- Belediyeye alınacak 35 ton gürgen ile 10 ton tahta parçası 

on be§ gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1040liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (78) liradır. 
4 -- Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ycuı işleri kale

mine ve isteklilerin de 26 teşrini evel 1937 salı günü sa.ı.t on buçuk-
ta belediye encümenine müracaatları. {3837) 3-5654 

İLAN 
1 -- Halde 25 numaralı dükkan on beş gün müddetle açık artır· 

maya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 560 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (42) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlcrin hergün yazı i~leri kc:lemi. 

ne ve isteklilerin de 26 teşrini evel 937 salı günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. (3834) 3--5651 

t LAN 
Su idaresine alınacak 25000 litre benzinle 18000 litre pz 22 teşri

ni cvel 937 cuma günü saat on buçukta pazarlıkla alınaeağından is· 
teklilerin belediye encümenine müracaatları. (3906) 3-5746 

t LAN 
ı - İtfaiye memur ve mürettebatı için alınacak 85 çift çizme on 

beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1400 liradır. 
3 -- Muvakkat teminatı 105 liradır. 
4 - Şartnaml'!sini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 26 teşrini evel 937 sah günü saat on buçuk-
ta belediye encümenine müracaatları. (3836) 3--5653 

t LAN 
1 - Belediyeye alınacak 210 ton sömi kok kömürü on beş güıı 

müddetle ~apah azrfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (5775) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (433.12) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergUn yazı lşlerı Kaıc:

mine müracaatları ve ihale 26 teşrini evel 937 salı gllnü saat on bir
de belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplarını saat ona kadar belediye encümenine ver-
meleri. (3831) 3--5641 

t LAN 
1 - Ankara mezarlığının umumi methal kısmında 850 lira mu

hammen bedelli beton direkler ve tel örgünün yapılması işine talip 
zuhur etmemesinden dolayı bir ay içinde pazarlıkla yaptırılması te
karrür etmiştir. 

2 - Muvakkat teminat 65 lira 75 kuruştur. İstekliler şartnameyi 
hergün İmar müdürlüğünde görebilirler. 

3 - İhalesi 27.10.937 çarpmba günU saat 15 de İmar müdürlü
~ünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. {3923) 3-5757 

t LAN 
1 -- Su idaresine alınacak demir boru ve teferruatı on beş gün 

müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (6747,55)" liradır. 
3 -- Muvakkat teminatı (506) liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri 

kalemine müracatları ve ihale 26 teşrini evel 937 salı günü saat 11 
de Belediye encümeninde yapılacağından teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını saat ona kadar belediye encümenine vermeleri. 

(3832) 3--5649 
t LAN 

1 - Yenişehirde 1152 inci dada, 1 parselde 700 metre murabbaı 
belediye malı arsaya istekli çıkmadığından açık artırması on gün 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 3500 liradır. 
3 -- Muvakkat teminatı 262,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı i§leri kalemi

ne ve isteklilerin de 26 teşrini evel 937 salı ıgünfi saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (3833) 3-5650 

Mustafa Kemalpaşa Belediye 
Riyasetinden: 

1 - Musaddak projemiz mucibince 89,000 lira bedeli keşifli M. 
Kemalpaşa kasabası elektrik tesisatının şimdilik nısfmı yaptırmak 
şa.rtiyle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 8-11-937 pazartesi günü saat 14 de hitam bulacak 
ve ihale M. Kemalpaşa. kazası belediye encilmeninde yapılacaktır. 

3 Te5isata aid evrak ve projelerin birer kopyaları 1stanbulda 
Galatada Selanik Barıkası beşinci katta mühendis Hasa Haletten 
ücreti mukabilinde alıp görebilirler. 

4 - Eksiltmeye iştirak decekler tahminen% 7,5 buçuk teminat 
ve ihaleyi müteakib % on beşe iblağ teminatlariylc ihaleden bir 
saat evveline kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

5 - Eksiltmeye talih olanların Nafıa Vekaletinden musaddak 
vesaiki hamil olması meşruttur. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler M. Kemalpaşa belediyesine 
müracaat edebilirler. 3-5827 

KREM BALSAMIN ~ 
~1 
~~ 

Kumral, Sanştn, Esmer her tene tevafuk eden y•rftne sıhhi ~ 
kremlerdir. (.;ildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri Uwıilen izale ~ 
eder. Yarım aaırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· ~~ 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. ~ 

KREM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKDl M EDİLlr ~ 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkH 
2 - Krem balsamin y?.ğsız gündüz için beyu ..akıt 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için be,.. renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe •nkli. 

lNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Bevoğlu . t.-..ııı -~ ~ ~ ~ 
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ek ehliler! .. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıl1çıoğlunda 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Kumbar&t biri 

Ordu belediyesinden 
(Su borusu satın alınması hakkında) 

Ordu şehri su şebekesi tesisatına muktazi boru ve sair tefenu
atmın satın alınması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen keşif bedeli 30284 lira 31 kuruştur: 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, malzeme listesi ve s~~ evrakı 

parasız olarak Ankara, İstanbul, Ordu belediyesinden alab~.lı~~er. 
3 - İhale 26 birinci teşrin 937 tarihine rastlayan salı gunu saat 

15 de ordu belediyesi encümeni huzuriyle yapılacaktır, 
4 - Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuruştur. 
5 - EveJce ilan edilen şartnamelerde hiç bir değişiklik yoktur. 

Yalnız üç ay teslim müddeti 4 buçuk aya çıkarılmııtır. 
6 - Bu iş hakkında fazla malfunat almak istiyenler Ordu bel~ 

diyesine müracaat eylemeleri. 3-5770 

Ankara belediyesinden 
İnşaat Kalfa ve Ustalarına: 

1 - Bilumum inşaat usta ve kalfalarının liyakatlerine göre el
lerinde birer ehliyetname bulundurulması ve bunun için de Esnaf 
cemiyetleri binasında toplanan komisyonda imtihan edilmeleri ta
karrür etmiştir. 

2 - Alakadarların ilan tarihinden itibaren bfr ay zarfında bu 
komisyona müracaatla imtihan olmaları lazımdır. Bir ay sonra el· 
lerinde ehliyetname bulunmayanların çalışmasına müsaade edilmi· 
yecektir. 3-5824 

Bina İşleri İlanı 
Nafia Vekaletinden : 

ı - 1.11.937 pazartesi günü saat 15 de ihalesl yaprlmak il.zere 
açrk eksiltmeye çıkarılmış olan 5155 lira 43 kurtl§ keşif bedelli Baş· 
vekalet garajına ilaveten yapılacak 1usmı görlilen lüzuma binaen 
aynı şartlarla pazarlığa konmuştur. 

ı - Eksiltme 21.10.937 perşembe günü saat 15 de Nafıa Vekale
ti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 26 kuru, be
del mukabilinde yapı işleri U. müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye giı"ebilmek için isteklilerin 386 lira 66 kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve yapı işlerinden alınını~ hususi 
vesika ibraz etmesi lazımdır. (3960) 3-5820 

M. Galib Çankaya 
Paris terziler akademisinden mezun 

olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle 
işe başlamıştır 

3-5829 Balrk pazarında Terzi 

•• Kastamonu vilayeti daiıni 
m en kaleminden : 

enen· 

ı - Münakasa, Taşköprü merkezinde yapılacak yatrlı ilk 
mektebe a.iddir. 24393 lira 37 kuru§ bedeli ~eşfi olan bu ınekteb i· 
çin bu sene muhassas dört bin lira ile halk tarafından mahallinde 
teberru edilen ve talihler tarafından aynen kabulü lazım gelen k~ 
reste, kireç, tuğla gibi malezme bedeli 3338 liraki ceman 7338 lira. 
lık kısmı yapılacaktır. 

2 - Münakasa şartnamesi ve keıtifname ve evrakı saire eneli· 
men kaleminde görülebileceği gibi keşifname hakkında muktazi 
malt'.imat nafıa müdürlilğünden öğrenilebilir. 

3 - Eksiltme müddeti 8.10.937 tarihinden 29.10.937 tarihine 
müsadif cuma günü saat onda ihale edilmek üzere 20 gündür. İ
hale saatının geldiğinde Kastamoni hükümet dairesinde kapalı 
zarf usuliyle ihale edilecektir. 

4 - İstekliler 7338 liranın yüzde yedi buçuğu olan 550.35 lira 
dipozite vereceklerdir. Bu teminat için 2490 numaralı arttırma ve 
eksiltme ve ihale kanununun on altıncı maddesinde tadat olunan 
istikrazı dahili, Ergani demiryollarr istikrazı tahvilleri de kabul 
edi1ir. 

.5 - Teklif mektubları ihale saatından bir saat eveline kadar 
vilayet makamına verilecektir. (3855) 3-5671 

Aktii 

Kasa : 
Altın safi kilogram 19.619,884 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabtrler : 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın safi kilogram 6.482,909 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakı nak
tiye karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine tevfikan hazine tara· 
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari seneda t 

Esham ve tahvilat cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı 
naktiyenin karşılığı es
ham ve tahvilat {itiba. 

LiRA 

27 .596.936,80 
12.812.308,-

937.177,01 

6!i'i 765,26 

9.118. 729,56 

5.022,51 

25.571.407,74 

158.748.563,-

13.577.480,-
ı~-- -·---ı 

3.700.000,-
37 .581.916,77 

ri kıymetle) 37.984.603,02 
B Serbest esham ve tahvilat __ 3. 795.318,58 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif : 

79.718,99 
7 .388.270,34 

Yekun 

16 birinci teırin 1937 vaziyeti 
• 

LiRA 

41.346.421,81 

655.765,26 

34.695.159,81 

145.171.083.-

41.281.916,77 

41.779.921,60 

7.467 .989,33 
4.500.000,-

17 .025.347,18 

333.923.604, 76_ 

Sermaye : 
İhtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı naktiyf 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak
ti ye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altm ola· 
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk lirası mevduab: 
Döviz teahhüdab: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirin g bakiyeleıi 

Muhtelit ~ 

LlRA 

2. 105.172,40 
4.516.007,70 

158. 7 48.563,-

13.577.480,-- --

145.171.083,-

19.000.000,-

11 .000.000,-

703.687,12 

31.907.008,24 

Yekun 

LiRA _ _ 

15.000.000.-

6.621.180,10 

175.171083,-

15.960.231,60 

32 1';1'\ fjQr: 36 

88.5tıU.-tl4,70 

333.923.604,76 1 

~- --ı 
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Bayan Magda 

MODA SALONU 
ANKARA BAY ANLAR 

TERZİ EVİ 
Son moda tuvalet, kostüm ve 

her nevi elbise zarif, şık ve SÜ· 
ratle dikilir. 

Yenişehir 
Atatürk Bulvarı No. 57 

Alıi Nazmi apartıman daire 11. 

Satılık Eşya 
Muteber bir aileye aid modem 

ve istil eşya ile sobalar satrlık
tır. 25 teşrini evele kadar saat 11 
ile 5 arasında Yenişehir Tuna 
caddesi 3 numaraya müracaat. 

3-5804 

Bir Bayan 
Türkçe ve ecnebi lisanları 

bilen tecrlibeli daktilo günde 2 
saat için iş arıyor. Bayanlara ve 
çocuklara fransızca dersleri ve
rebilir. Telefon: 3020. (6 dan 
sonra). 3-5739 

Diş tabibi 
M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartnnanı No: ı 3-5645 

Kiralık Ev 
Yenişehirde vekaletler karşı

sında Karanfil sokak "43'' numa
rada «3'' oda bir hol, banyo, ha
vagazı elektrik vardır. Ucuz ve
rilecektir. 3-5805 

Haraççı Kardeşler 

Kollektif Şirketin
den: 

Memurlarımızdan Abidin A· 
kıncı müessesemizden ayrılmış 
olduğundan şll-ketimizle alakası 
kalmadığını sayın mü§ıterileri-
mize bildiririz. 3-5803 

Kiralık Kat 
Altı oda, kiler, hizmetçi oda

sı muşamba döşeli müteaddid do
laplı kullanışlı tam nezaretli: 

Demirtepe urunç sokak No. 4 
Telefon 2013 3-5821 

İmtiyaz sahibi ve Başm~ 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 

1 
eden Yazı İşleri M üdürü 
Mümtaz Faik FENİK 

Ulus Basımevi: ANKARA 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 
Viyana Üniversitesi kadm 

kılinikleri sabık (Hielfartzi) 
Adliye sarayı hizasında Ahmed 
Şahin apartımanında hastalarını 
kabule başlamıştır. 3-5797 

Satılık Ev 
Dışkapıda asfalt üstünde üç 

odalı ka.rgir bir ev 2700 liraya 
satılıktır. Ziraat enstitülerinde 
kimya başasistanı Ali Rızaya 
müracaat. 3-5727 

Dr. Basit Ürek 
Cebeci merkez has

tahanesi dahili hasta· 
Wdar mütehassısı 
Hergün hastalarını saat 15 
den sonra Yenişehir Meş· 

rutiyet caddesi 10/1 numa· 

1 ralı evinde kabul eder. 

··-----Tel: 1694 -

Satılık 
Ankara, Yenişehir 
ve Cebecide : 

Her çapta inşaata hazır 
arsalar ve evler 

Ankara ve Yenişehirde: 
Büyük irad getiren 
apartımanlar 

Etlik otobüs yolu üzerinde 4 dö
nüm yeriyle beraber kargir ev eh
ven fiat 
Atatürk bulvarında Ordu evi 
karşısında arsa 
Karaoğlanda Koç Ap. No. 4 

Emlak komisyoncusu Hayri 
Dilman. Tel: 2181 3-5772 

Kiralık Daireler 
Yenişehirde (Hilali ahmer a

partımanı civarında) Düzenli so
kakta 20 numarada her türlü 
Jronforlu ve nezaretli, altı ve 4 
odalı iki daire kiralıktır. İçinde-
kilere müracaat. 3-5789 

YENi 
BU GÜN BU GECE 

İli.tisat Vekaletinden: 
1 - Vekalet hademeleri için 99 takım erkek kostümü ile ta~ 

kım kostüm tayyor diktirilecektir. 
2 - Tahmin edilen dikiş bedeli (850) lira olup muvakkat tf." 

minatı (63.75) kurştur. • 
3 - İhalesi 22.10.937 tarihine rastlayan cuma günü saat 10 da 

levazım müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek ve % 7.5 muvakkat teminat 

parasını yatırmak üzere levazım müdürlüğüne müracaatları iHin o-
lunur. (3762) 3-5562 

,~~~:::::=:;:r;r.:::::::::=n::~c~mmmımraı;a~~~ 

Doktor A. İhsan Aksan 
Nümune hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı. 

Hastalarını her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkasında 
Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 

Telefon: 1216 3-5828 

ANKARA PALAS 
PAVYON A ÇIL/YOR 

CUMARTESi 23 BiRİNCİ TEŞRiN 

BÜYÜK DİNER DANSANT 
PARlSTEN GELEN ŞÖHRETLi ARTiSTLERiN 

YENi VE MUAZZAM NUMARALARILA 
Masaları evvelden tutmazsanız yer bulamazsınız 

Nafia Vel{aletin·den : 
Bina İşleri İlanı 

ı. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Gazi terbiye enstitüsil 
yanında yapılacak Müzik öğretmen okulu pavyonu inşaatıdır. K~ 
şif bedeli: 32920. lira 22 kuruştur. 

2. - Eksiltme 25.10.937 pazartesi günü saat 15 de Nafıa vekaleti 
yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. -

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 165 kurut 
bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 2469. lira 2 kuru~ rotı· 
vakkat teminat vermeleri ve Nafıa vekaletinden alınmış yapı ı§lerl 
müteahhidliği vesikası haiz olmaları lazımdır. 

5. - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı sa
atten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabiliD" 
de vermeleri muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3734) S-5564 

SiNEMALAR HALK 
BU GECE 

Marie Bell - Henry Rollan 
J. Caıtelain 

Gülünçlü ve meraklı sahnelerle dolu 
büyük kahkaha filmi 

gibi tanınmış büyük yrldczlar tarafındaJJ 

temsil edilen 

LA GARÇONNE 

( Eııkek Kız ) 

ayrıca: Dünya Haberlerl 

BEYNELMİLEL Y ANK.ESİCl 
Fernand Gravey - Edvig Feuilere 

Aynca: Dünya Haberleri 

Halk Matinesi 12.15 de 

GECE YARISI YILDIZI 


