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Yunanistan civarında gene 
bir Sovyet gemisi bahrıldı 
Atina, 3 (A.A.) - Royter ajansının muhabiri bildiriyor: Jtimad e

dilebilir mahfillerde söylendiğine göre Blagoev ismindeki üç bin ton
luk diğer bir sovyet yük gemisi Yunan kara suları dışında torpillen
miştir. 

Başbetke: 

Kara yolu 
Falih Rıfkı AT AY 

Geçenlerde bütün Anadoluda 
geniş bir devir yapan otomobil 
acentelerinden biri, bana, nafıa 
faaliyetlerinin kara yolları üstün
deki müsbet neticelerinden bah
setti. Otomobili ile A vrupadan 
dönen bir dostum da Trakya yol
larının, nihayet, bazı Balkan 
memleketi yollarından daha rahat
laştığını temin etti: "- Bir defa J 
bQ§ladık mı, iyi çalışıyoruz ve sii
ratie bitiriyoruz. Dahası var: bu l 
sefer Trakya asfaltından gelirken 
bazı köylülerin harmanlarda bi
siklet talimi yaptıklarını gör
düm!" 

Hamud ve tekerlek yüzü gör
miyen dağlıklar halkı ile Trakya
mn bisikletli pancar köylüsü ara
!ında çağ, belki de çağlar fark.rnı 
yol ve ancak, iyi yolun götürebile
ceği vasıtalar giderecektir. 

Demiryol A vrupasının yanın
da, büyük bir hızla, asfalt ve be
ton yollar Avrupası inkişaf edi
yor: buhardan eve iki ve buhardan 
sonraki kadar kati olmasa bile, ben
zinden evelki ve benzinden sonraki 
diye iki Avrupa tasavvur etmek 
yanlış değildir. Beton yollu Al
manyanın seferberlik ve nakil sü
rati, demiryollu Almanyanın hiç 
olmazsa bir iki misli artmıştır. 

Bu yaz F ransadan, Almanya
dan, ltalyadan, A vrupanm her 
yanından gelen arkadaşlarınıza 
sorunuz: bunlar size bütün Avru
panın dolu olduğunu söyliyecek
lerdir. Bütfrn Avrupa dolu demek, 
yol ve motör, baştan haşa hareket
li yeni bir Avrupa yaratıyor de
mektir. En küçük kazanç bisik
letten, küçük maaşlı bir aile, 
taksitle verilir motosiklet veya 
saydkarlı motosikletten başlaya
rak, tekerleklenmemiş ev kalma
dığı günleri göreceğiz. Bu mucize 
yeni kara yollarının eseri olacak
tır. 

Demiryolu ile diğer yollar ara
sında bir vazife taksimi olmuştur. 
Nasıl kara yolu demir yolunun ba
zı üstünlüklerini alamazsa, demir 
yolu dahi asfalt ve beton kara yol
larının bazı rüçhanlarrm telafi e
demez bir haldedir. Milli müdafaa 
mülahazalarına geçmek bize düş
mez: fakat yirminci asır ordusu 
rnotörlü olmuşsa veya olacaksa, 
motörün, nihayet, yol demek oldu
ğuna şüphe yoktur. Yağmurun fa
aliyetten durdurduğu bir vasıtaya 
bir dereceye kadar belbağlanabi
lir. 

Yazımızın başında söylediği
miz gibi Nafıa yol faaliyetlerimiz 
artmıştır. Fakat bu faaliyetleri 
derlemek toplamak. yol tiplerini 
iyi tayin etmek, teşkilatlı ve mer
kezi inşa sistemine geçmek lazım
dır. Yarın asfaltla lstanbuldan 

l:salkan hududlarrna gidebilece
ğız: f~at lstanbuldan Pendiğe 
&•-..c.ıniyoruz ve Yakacık sanator-

Skyros civarında torpillenen 
Molagoef ismindeki Sovyet vapu
ru mürettebatmdan sağ kalanları 
Atinaya getirmek üzere Sovyet se· 
farethanesi memurlarından iki ki 
şi gemiye gitmiştir. 

Sovyetler birliğinde nefret 
Moskova, 3 (A.A.) - Tass Ajansı 

bildiriyor : 
Timiriazev sovyet gemisinin faşist 

korsanlar tarafından Akdenizde batırıl
ması haberi, sovyetler birliği halkı üze
rinde derin bir nefret hissi uyandırmış 
ve bütün şehirlerde, fabrikalarda, aske
ri birliklerde ve kolkozlarda, bu çirkin 
tahrik hadisesini protesto eden miting
ler yapı.mıştu, 

lngilir destroyer filosu 
kuvvetlendirilivor 

Londra~ 3 (A.A.) - Dört muhribi 
ihtiva eden on birinci fırka İspanyanın 
şark sahillerindeki İngiliz muhribleri
ne iltihak etmek üzere bugün hareket e
decektir. 

Lozan veya Montröde bir toplantı 
mı yaµılacak? 

Paris, 3 ( A.A.) - Akdenizin emni
(Sonu 3. üncü sayfada) 

Dış Bakanımız 

Cenevre ye 
hareket etti 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Dış baka
nımız Dr. Tevfik Rüştü Aras bu sabah 
saat 10 da Rodi vapuru ile ve Venedik 
yolu ile Cenevreye hareket etmiştir. 

Dr. Aras rıhtımda Cumhur başkan
lığı genel sekreteri B. Hasan Rıza So
yak, Dış bakanlığı Siyasi müsteşarı B. 
Numan Rifat Menemencioğlu, şehri

mizdeki elçiler, mebuslar ve daha bir
çok zevat tarafından uğurlanmışlardır. 

Dış bakanlık siyasi müsteşarı B. Nu. 
man Menemencioğlu Galata rıhtımın
da kendisiyle görüşen gazetecilere Dr. 
Aras'rn seyahati hakkında şunları söy
lemiştir: 

"- Vekil İtalya üzerinden gidiyor. 
Fakat bu seyahat yolunun herhangi bir 
temasa vesile teşkil edeceğine dair O

lan neşriyat sarahatle tekzib edilmiş
tir. Vekilin iştirak edeceği toplantı adi 
bir içtimadır. B. Aras'ın münakaşalar. 
da söz söyleyip söylememesi bu müna
kaşaların takib edeceği şekle bağhdrr. 

B. Ar2s Cenevreden doğruca mem
le ketimıze dönecektir. Mısıra veya dL 
ğer bir memlekete seyahat için henüz 
kat'i bir tarih zikre<iilmemiştir.,. 

~una hasta çıkaramıyoruz. 
Türkiye yollarını inşa ederken, 

İstanbul - Ankara, İzmit körfezini 
dolaşarak, İstanbul - Bursa . Ya
lova, nihayet Bursa - İzmir gibi 
aynı zamanda turistik değeri bü
yük olan yollarında en yeni inşa 
usullerini kullanmalıyız. Bir gün 
Türkiyenin başlıca döviz kaynağı 
Marmara cenneti olacaktır. Bu 
kaynak yolsuz işletilemez. 

Mucizeler ~eren demir yolları 
azim ve iradesinin aynı ile kara 
yollarına ! Y almz motörlu şu veya 
bu va:?ıta değil, motörlü Türkiye! 

Vaziyet 
Akdenızde meçhul deniz altı 

gemileri tarafından vapurlara 
yapdan tecavüzler tevali etmek
tedir. Royter Ajansı, yunan kara 
suları dışrnda 3.000 tonluk bir 
sovyet gemisinin batırıldığını, bil
dirmektedir. 

En mühim ihracM mallarımızdan olan üzüm - lzmirde bir parti vapura yüklpnİrttlJ 

lngiliz Bakanlar Heyetinin 
son taplantısında kararlaştırıldı. 

ğı Üzere. lngilterenin Akdenizde. 
ki Des.troyer filosunu kuvvetlen
dirmek Üzere. dört destroyer ln
gil tereden ispanyanın şark sahil
lerine hareket edecektir. 

Ekonomi bakanımızın beyanatı 

lngiltere ve Akdeniz devletle
ri korsanhk hareketlerine nihayet 
vermek Üzere İsviçre şehirlerinin 
birinde bir toplantı yapmayı dü
şümnektedirler. lngilterenin bu 
toplantıda mühim tekliflerde bu. 
lunacağı haber verilmektedir. Ro-

Dış ticaretimizin ve bloke 
alacaklarımızın vaziyeti 

Almanyadaki bloke paralarımız için bir protokol 

imzalandı. Ticaret Müzakereleri de son safhada 
. madan gelen telgraflara göre, 
ltalya Karışmazlık Komitesinin 
daha ölmediğini ve Habeşistan 
meselesinin hal olmadığını ileri 
sürerek toplantıya İştirak et
miyeceğini bildirmektedir. 

İktısad Vekili B. Celal Bayar Anadolu Ajansı muharririne dış tica
retimizin bugünkü vaziyeti hakkında aşağıdaki beyanatta bulunmut
lardır: 

''- İhracat mevsiminin başında bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın 
dış ticaretimizin içinde bulunduğu vaziyeti yakından bilmelerine ihti -
yaç vardır. 

-:!: 

/ngiliz Filosundan K uin Elizabet zırhlısı 

İngiliz amiralı diyor ki : 
Akdeniz'de vaziyet İspanya dolayısiyle dikk:ıte 

şayandır ancak tehlikeli d e ğ i 1 d i r . 

lngiliz amirall dün 1 aksını abıdesine 
törenle çelenk ko_qdu 

lstanbul, 3 (Telefonla) - Şehrimizde bulunan misafir dost İngiliz 
filosu adına bugün Taksim abidE-sine törenle çelenk konuldu. Filo mü
rettebatından mürekkeb bir müfreze saat 9. 15 de Dolma bahçeye çıktı. 
Oradan bir deniz subayımızın refakatile Taksime gidildi. İngiliz Ltthri
ye kıtası abide önünde selam vaziyeti aldı ve çelengi bizzat amiral V els 
abide önüne koydu. 

Bundan sonra evvela türk ban-
dosu tarafından i·ngiliz marşı, '>n
dan sonra da İngiliz bandosu tara
fından istiklal marşı çalındı. Tö
rende amiral Şükrü Okan, lstan
bul komutanı, İngiltere elçiliği ile-

Kültür bakanı 
dün lzmire gitti 

ri gelenleri ve daha birçok zevat j Kültür bakanı B. Saffet Arıkan dün 
hazır bulundu. akşamki 19.50 treniyle İzmire hareket 

Marşlar çahndrktan sonra ingiliz ( etmiştir. Kültür bakanı İzmirde vila-
(Sonu 3. üncü sayfada) yetin kültür işlerini tetkik edecektir. 

Buna binaen, Cumhuriyet mer· 
kez bankasınca tutulan kliring he
sablarımızm vaziyetini umumi ef
kara muntazaman arzetmeyi ka-

( Sonu 5. incı sayfada ) 

Valimiz .dün geldi 
Bir müddettenberi mezunen İstan

bulda bulunan vali ve belediye reisi 
B. Nevzad Tandoğan dün gece Toros 
ekspresiyle şehrimize dönmüştür. B. • 
Nevzad Tandoğan istasyonda vitayet. 
belediye ve C. H. P. ileri gelenleri ile 
dostları tarafından karşılanmıştır. 

Romen gazeteleri 
-A 

Bayan Af etten 
takdirle 

bahsediyorlar 
Bükreş, 3 (A.A.) - Bütün romen 

gazeteleri Bn Afet'in kongrede dün
kü nutkundan ve heyeti umumiyeye 
verdiği konferanstan uzun uzadıya 

bahsetmektedirler. 
Bilhassa Üniversul gazetesi Bn. A

fet'in müsbet ilimler sahasında müm
taz bir profesör ve müdekkik bir aliua 
olduğunu kaydile asri hayata emniyet. 
le atılan türk kadınlığını kuvvet ve 

muvaffakıyetle temsil ettiğini yazmak.. 
tadrr. 

Diminuatsa gazetesi Bn. Afet'in 
kongred e çok büyük biı alaka uyandır~ 
dığından bahsile Türkiyedc arkeolojik 
hafriyata dair konferansındaki uzun 
ve dökümanter izahatı ile ilme bir ka
zanç getırdiğ'ine işaret etmektedir. 

/kinci tür k tarih 
kuruJta .qı 

İstanbul, 3 (AA.) - Türk Ta
rih Kurumundan : 

20 eylul 1937 pu:artesi gü_ 
nünden itibaren Dolmabahçe Sa
rayında toplanacak ikinci Türk 
Tarih Kurultayına i'tirak etmek 
istiyenlerin 3 \'esika fotograflan 
ile vazıh adreslerini 7 eyhil 1937 
salı i\kşamına kadar Dolmabahçe 
rfe Türk Tarih Kurumu Kurultay 
Komitesi Sekreterliğine posta ile 

1 
göndermeleri rica olunur. 
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Kritik ve otokritik: ı BOYABADDA 1 lzmir Fuarında 
Üç belediye reisi üç şehir Sel ve dolu 

yeni Türkiye'nin İstanbul ve üç şehrin üç belediye reisi, ana- f ı A k t • 
bilhassa Ankara' aı dikkate değer dan doğma, belediye reisi vasıfla- e a e 1 
ıehirleridir. Yalnız, zannolunma- nna malik, genç, en~ hayatta 
ım ki, imarın, inşanın kazma ve maksadlı ve iddialı olmasını bilen 
nıa.lalan ile planm cedvel ve per- kimselerdir. 
gelleri münhasıran bu iki tehrin Bu böyle olduğu içindir ki, Tür-
inkitaflarma tahsis edilmiştir. Ye- kiyenin hu üç mühim ve güzel ıeh-
ui Türkiyeyi eskisinden ayıran rinde bilhassa medeni ve ilmi gd-
belki de en kuvvetli vasıflardan rüşü tatmin eden neticeler alın-
biri, milletin tamamından gelen mqtır. Misallerimizi gene tahlili 
enerji ve çalışma muhassalasını olarak vermeğe çalqalım: 
yani serveti, parayı ve büdceyi İzmir' de şehrin temizlik ve u-
gene milletin tamamı arasında ya- mumiyetle belediye iıleri, şahsen 
ni memleketin her noktasına doğ- belediye reisinin sıkı ve günhe
ru taksim etmesidir. Bütün memle- gün kendini ani olarak şehrin şu 
ketin alın teriyle sokaklarını per- veya bu noktasında hissettiren 
dahJayan, barlarını ve batakhane- kontrolü altındadır. Seyrüsefore 
ferini aydınlatan ve sef ahetlerini aid hususlarda daimi bir terakki 
aıdıran ve dindiren tek ıehir usu- vardır. Belediye fidanlığı mesele-
)ü, bir daha avdet etmemek üzere si, sadece ağaç adedi ve yolları 
tarihe karı§mıştır. Yeni Türkiye, gölgeleme bakımından değil. !z-
Türkiyenin bütün şehirlerinin ve minn iklimi ve caddelerin estetiği 
hütün köylerinin Türkiyesidir. zaviyesinden de ele alınmış bulun-
Bunun §ehirli kadar köylü, büyük ın<lktadrr. İzmir mezbahasmm t -!· 

kadar küçük, banka umum müdü- mizliginclen hahsetmeğe lüzum 
rü kadar rençber, hep sahibidir. rok. Fakat şunu işaret etmek la-

İzmir, Adana ve Mersin'i gez- zund1r ki, ~it bir İzmir ı>a·nayı-
miş olduğumuz için Üzerlerinde rından memleket ölçüsünde eko-
duruyoruz. Yoksa Türkiyenin da- nomik ve turistik bir hadise ölçü-
ha birçok şehirlerinde, medeniyet süne çıkmak. az cerbezeye, az i-
namma, enteresan hadiseler cere- nad ve ısrara ve az ideale dayana-
yan etmekte olduğundan haberda bilir bir iş değildir. 
nz. Türkiyenin son zamanlarda Adana da böyledir. Adana bir 
görüp gezdiğimiz bu üç tehrinde kere, "şehir planı,, nı en iyi tatbik 
fakat, şayanı dikkat bir şehircilik eden şehirdir. Pli.nı yapan adam 
ve umran faaliyeti göze çarpmak- bunu tatbik eden belediye reisi i-
tadır. Bunlardan hiç birisi, ne es· çin, birine !U sözleri söylemiştir: 
ki ne de yeni devlet merkezidir. "Adana belediye reisi, akıllı 
Buna karşılık, her üçü de Türkİ· bir adam. Çünkü sade kendi aklın~ 
yenin en zengin istihsal mıntaka- dan değil, batkalarmm da aklın-
larınm ya merkezleri, ya liman} dan istifade etmesini biliyor.,, 
rıdır. B_u itibarla, ehemiyetleri ka- Şehir planı'nın en mukaddes 
dar gehr kaynakları da, devlet olduğu şehir, Türkiyede, Adananın 
merkezi payesine yükse&miş ~hir- yanında Mersin'dir. Mersin de zi-
lerimizinki kadar büyümüştür. ra planını yaptırmış ve sokaklarla 

Şehir, şehirli ve belediye, garb cepheleri süslemeğe geçmeden ön-
memleketlerinde, biribirinden ay· ce, kanalizasyonunu yapmıştır. 
rılamaz mefhumlardır. Uzun bu Yani, önce camekanını süsliyece
görenek, bundan başka da, avnı- ğine deposunu doldurmağa ebe--
palı memleketlerin bünyelerinde miyet vermiştir. 
müşahede edebileceğimiz muay- Türkiyenin bu üç şehrindeki 
yen bir inkişaf tarzı, bu üç unsura bütün insanlar, belediye reisleri-
pek büyük bir ehemiyet atfettir- ni kayıdsız şartsız sevmezler. Fa-
miştir. Öyle ki, mesela İngiltere, kat ekseriyet, onlarla beraberdir 
Hollanda yahud Almanyada, bir ve onları takdir etmektedir. Bu üç 
köyün olduğu gibi en büyük şeb - şehrin her üçü de, tabii ve orga-
rin de, en gösteriıli yapısı beledi· nik bir inkişaf seyri takib etmek~ 
ye dairesi ve en gözde şahsiyeti tedir. 
belediye reisidir •. Bizde, bu, böyle Bu tabii ve organik maddi in-
ol~amı.ı~ı__r: .T anzımat modern ~ kişafm yanında, işin manevi tara-
ledıyecıhgı ilk defa olarak tatbıka f_ yani tehirli ile belediye reisi 
başla~k~n, b1;1nu~ ~anunl~ı, u- arasındaki ahlak ve terbiye ın~~-
sulle.r~?'• şekılle~mı .~.s., elınden sebeti inkişaf etmektedir. Şehırlı, 
geldıgı kadar (bıttabı- kopye ede- reisin her hareketi ile alakadar-
rek ve şahsiyetsizce) almağa ça- dır. Şiddetli tenkidler bile yapsa, 

Sinop, 3 (Hususi muhabirimizden) -
Boyabadda şiddetli bir fırtına olmuş 
ve her biri yumurta büyüklüğünde do
lu yağmıştır. Dolu bütün evlerin cam· 
larını kırmış ve bahçelerle çeltik tar
laları harab olmuştur. Çarşı tamamiy
le su altında kalmıştır. Zarar çok bü
yüktür. Fırtına ve yağmur civarda da 
büyük tahribat yapmıştır. Yağmurlar
dan hasıl olan sel Boyabad kazasına 
bağlı Çorakköyü heyeti odası ile ay· 
ni köyde bulunan koyun köprüsünü ve 
bir ahşap köprüyü götürmüştür. Bir 
kız çocuğu boğulmuş ve 25 manda te

lef olmuştur. 
Silab altında kalanlara yardım 

Bakanlar heyeti 1936 yılında devam 
eden sürekli yağmurlardan evleri yı

kılan Kars vilayetinin Arpaçay ve ÇıL 
dır kazaları dahilindeki köylere ev. 
ahır ve samanlık yapmaları için devlet 
ormanlarından 2542 metre mikabı ağaç 
verilmesine karar vermiştir. 

Motorlu vasrtalann muayenesı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Motörlü 

kara nakil vasıtalatınm yıllık muaye-

nesi 19 ağustosta bitmişti. Fakat mu

ayene esnasında burada bulunmıyanlar 

için müddet 10 aıylUla kadar uzatılmış-

tır. Ancak bu kısa müddet içinde mua. 

yeneye kusursuz gelmeleri lazımdır. 

Aksi halde gdecek yrla kadar işletil-

miyeceklerdir. 

Meşhud cürümler istatistiği 
Adliye bakanlığı meşhud cürüm ka

nununun tatbikine başlanıbdanberi el-

de edilen neticeleri tesbite kaııar ver

miştir. Bakanlık, bu hususta müddei
umumiliklerden mahlmat istemiş, haL 
ta ve ay itibariyle vakalar adedinin en 
kısa bir zamanda bildirilmesini emret

miştir. 

ve tesirlerini belli etmektedir. Bu 
üç şehirde, şehir ve belediye hak
kındaki konuşm~lar, ''laf,, kabi
lindn şeyler değildir. Müşterek ol
duğu bilinen meseleler hakkında 
titizce mütalealardır. 

Bu üç şehirle üç belediye reisi 
arasındaki münasebet böyle hu 
şekilde daha birkaç sene devam 
etsin, belediyecilik, ş~hircilik, 
hem.şeri zihniyeti ve şehrın şahsi
yeti mefhumları, Türkiyenin çok 
daha büyük şehirlerine, lzmir • 
Adana ve Mersin' den dağılacak-
tır. 

sümerbank 
Pavyonda bütün endüstri 

şübelerimiz canlandınlmışhr 
İzmir {Hususi) - Her sene biraz daha tekimül etmiş ve olgunlaş

mış olarak karşımıza çıkan İzmir enternasyonal fuvarmd.a Sümer 
Bank'rn yaptırmış olduğu pavyon, gerek binası ve gerekse İç tanzi
mi ve dekorasyonu itibariyle, hiç şüphesiz ki serginin ilk safta göze 
çarpan en bariz değeridir. 

İstanbul polis mektebine 
girecek talebeler 

Bu yıl İstanbul polis mektebine alı
nacak 150 stajiyer polisin Emniyet Ge
nel direktörlüğünce sicil muameleleri 
bitirilmiştir. Genel direktörlük vilayet.. 
!erden seçilen polislerimize mı!'ktebe ha
reket emelerini bugünlerde bildirecek
tir. 

Mahkemeler açılıyor 
20 temmuzdan beri tatilde bulunan 

mahkemelerimiz yal'!ndan itibaren ça. 
Iışmalarına başlıyacaklardir. 

B.olu panayırı açıldı 
Bolu, 3 (A.A.) - Bolu panayırı dün 

açrlrnrştır. Panayır bir hafta devam e. 

decektir. 
Bu yxl mahsulün iyi idrak edilmiş 

olmasından dolayı panayJFdaki alrş ve
rişin hararetli ve zengin olacav umul

maktadır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkilatı ikisi ölü kırk kaçakçı, 
sekiz yüz altmış bir kilo gümrük kaça. 
ğı, yirmi al•ı kilo inhisar kaçağı, bir tü
fek, sekiz menni kırk bir türk lirası ile 
sekiz kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. .................................................... 
l H A V A ~ . : ..................... ._ .......................... . 
Hava sertçe rüzgarlı 
Dün şehrimizde hava az bulutlu ve 

sertçe rüzgarlı geçmiş, ısı gölgede 28, 

güneşte 55 derece olarak kaydedil
miştir. 

Meteoroloji işleri genel direktörlü
ğünden verilen malumata göre, dün ha. 
va Trakya ve şarki Anadolu mıntaka
Jannda mevzii yağışlr, yurdun diğer 
mmtakalarmda kısmen bulutlu geçmiş
tir. Dün en çok yağış Trabzonda ol
muş ve karemetreye 18 kilogram su bı
rakmıştır. Dün en düşük ısr Erzurum
da 11, ve en yüksek ısı da İzmirde 30, 

Malatyada 32, Diya"rbekirde 36 derece 
olarak kaydedilmiştir. 

Sadeliği nisbetinde zarif bir 
modem uslupta beton olarak inşa 
edilmiş olan Sümer Bank pa vyo
nunun önünde geceleri fıskiyesi 
rengarenk ışıklara bürünerek a. 
kan bir havuz ve onun yanında 
genç Türkiye'nin endüstrileşmesi
ni temsil eden sembolik bir hey
kel vardır. Bu heykel elinde bir 
çark tutan kudretli ve a.deleli bir 
genç işçiyi göstermektedir. 

Bu güzel ve manalı heykeli seY.
derek pavyonun sol kapısından içeri 
girdiğimiz azman zemini mermer dö
şeli mükellef bir yuvarlak salonun için. 
de bulunuyoruz. Burada büyük ebadda 
bir çok panolar bizi karşılamaktadır. 
Bu panolarda tebarüz ettirilmek iste· 
nen hakikat, iki devir arasındaki bariz 
zihniyet farkıdır. Zevke ve sefahate 
dalmış, vatanı ihmal etmiş olan padi
şahlar devleti ile yeni bir türk yurdu 
kurmak için bütün enerjisini seferber 
etmiş olan cumhuriyet devleti, bu sa
londan bir yay şeklinde olan uzun sa
lona giriyoruz. Sağda salonu bir baş
tan bir başa kadar kaplayan vitrinlerde 
Sümer Bank fabrikalarının imal et
mekte olduğu türlü mamUlleri hep bir 
arada hayranlıkla seyretmek imkanını 
buluyoruz. Bu mamfillerin, tipik örnek· 
ler halinde teşhir ediliş tarzı hakika.. 
ten kusursuz bir mükemmeliyettedir. 

lışmrş fakat işin terbiye ve ahlak bunun manası vardır ve akislerini Barhan BELGE 
tarafına nüfuz edememiştir. Öyle ______ _:_:.::_:..:.:_..:..:. _____________________________ _ 

Bakırköy, Kayseri, Ereğli fabrikala
rının her çeşit ve her renkten bezleri, 
Nazilli fabrikasının emprime basmala
rı, Hereke ve Feshanenin kadın ve er
kek yünlü kumaşları, halıları ve kilim
leri, Beykoz fabrikasının ayakkabıları, 
İzmit fabrikasının kağıd ve kartonla
rı, burada, türk gücünün kısa zamanda 
başarmağa muvaffak olduğu büyük e
serlere şahidlik eder gibi yan yana sıra
lanmıştır. Salonun sol duvarları baştan 
baııa panolarla kaplıdır. Stilize edilmiş 
bir tarzda olan bu panolarda muhtelif 
endüstri şubelerinin faaliyetleri stili
ze edilmiştir. Bu panoların çok acaib 
bir hususiyeti, tablolar üzerinde mamlıl 
maddelerin resimle değil, asıl örnek
leri yerlerine yapıştırılmak suretiyle 
ifade edilmek istenilen fikrin daha 
canlı bir şekle sokulmuş olmasıdır. Bu 
duvarın iki yanını kaplıyan dört pano
nun ortasında büyük bir Türkiye hari
tası göez çarpıyor. Sümer Bank'ın bü
tün fabrikaları bu harta üzerinde işaret 
edilmiştir. Çak güzel rşıklandmlmış o
lan hartada Sümer Bank'ın endüstriyel 
faaliyetinin memleketin her köşesine 
git gide nasıl yayılmakta olduğu bariz 
bir şekilde göze çarpmaktadır. 

ki, zamanın belediye reisleri za
manın polis müdürleri yabud 
defterdarları gibi zaına·nm vali
lerinin emirlerinde kalmıştır. 

Burada, "emirlerinde kalmış
tır.,, derken, mühim ola~ belediye 
reislerinin en büyük idare imirin
den İcabında emir telakki etme
leri değildir. Çünkü, bu, garbda 
da ötedenberi bazı meselelerde 
böyledir; çünkü devlet namına 
konllfan adam elbette ki şehir na
mına konuşandan mesuliyeti ni~ 
betinde büyük salahiyetlerle mü
cehhezdir. Hayır, burada müt.im 
olan, belediye reisi'nin temsil "'~· 
tiği şehir ve şehirliden ziyade ida
re amirine mensub kalmış olması· 
dır. Daha doğrusu, belediye reisi i
le şehir - belediye reisi ile tehirli · 
şehir ile şehirli arasrndaki münase
betlerin şuur ve ahenk ile teessüs 
edememiş olmasıdır. Öyle ki, ye
ni Türkiye, eğer güzel şehirler, 
medeni şehirler, şuurlu bakımh 
ve kendilerini seven şehirler İ~ti
yorsa, tanzimat'm gözder. kaçır
dığı hu mühim nokta üzerinde be
hemehal durmalı ve şehir - şehirli 
belediye reisi • belediye meclisi 
mefhumlarını birer klişe olmak
tan koruyarak birer terbiye ve ah
lak unsuruna inkılab etmelerini 
temin eylemelidir. 

işte, İzmir - Adana - Mersin şe
hirlerimizde bu dediğimiz ~ey. 
kendiliğinden ve Türkiyenin diğer 
şehirle_riJ!de göremiyeceğimi2 bir 
nisl>ette hasıl olmu~tur. Çünkü "u 

Ankarada çiviler 
lstanbulda Galata köprüsünün iki 

ba§ına, yayanların rahat ve kazasız 
geçebilmeleri için iki geçeli sarı çi
viler çakılınca bu, günlerce oradaki 
gazetelere mevzu vermiş, ciddi, şaka 
birçok yazılar yazrlmıştı. 

Bu tedbir, hem yayanları otomo_ 
bil, tramvay, araba kazalarından ko_ 
rumak, hem de onları alaturka da/. 
gınlıktan vazgeçirmek için a/rnmış 
bir tedbirdi. Bununla beraber, çivL 
siz yerlerden geçip de belediye za
bitasına para cezası vermiye mecbur 
olanlar, can acısıyla - daha doğru. 
su mal acısıyla - iyi dedikodu da 
yapmadılar değil_ 

O sarı geçid çivilerinden Anka.-

ramızda da Emniyet anıtı civarın

da bir yere çakmışlar; haJk öte ta. 

raflardan değil, fakat o çivilerin a
rasrndan gelip geçiyor. Lakin görü· 

yorsunuz: ne mahalle kahvelerinde 

dedikodusu oluyor, ne de gazete sü. 

tunlarında bahsi geçiyor. 

Demek ki biz, konuşmak ve yaz

mak için mevzu kıtlığında değiliz! 

- Bu çiviler neye çakıldı? diye
nimiz yok. Hatta, Ulus meydanında
ki Cumhuriyet anıtrnın önüne de 
bunlardan çakılsa bir kat daha mem
nun olacağız. - T. 1. 

Hırsızlıkta rekorlar 
Hırs.rzlık deyipte geçmeyiniz; onun 

da küçüğü büyüğü, bırsızlann da ken. 
eli mesleklerinde rekor kıranları vardn. 
Birkaç misal ister misiniz: 

* - H. A. Fiçcerald, Şikagoda 158 
apartmanlık büyük bir bina Y•Phnnış
b. Bu binanın tesisatı daha bitmeden 
hırsızlar binaya girip 158 banyoyu bir

den çaldılar. 
* - Miami' de ev teçhizah kumpan

yasından hırsızlar, 10 ton buhar borusu 
çalmışlardır. 

* - James Hallinan isminde birisi, 
Nevyork civarındaki Little Falls'te 1600 
kilo ağırlığında granit bir abidenin hır
sızlar tarafından çalındığını haber veri-
yor. 

* - Amerikanın Kansas tehrinde i
ki kişi ''tamir yapacağız,, diye Jo:z.ef 
Kuziıu Uııminde birinin evine grİmjşler 
ve evin koskoca frununu aşınp götür

ınüılerdir. 

* - Pariste biY gece hırsızlar, yeni 
yapılmış bir evin döşemesini, kapılarım, 
pencerelerini, tuğlalarını söküp götür
müşler, yalnız temeli bırakmıtlardır. 

Hırsızlıkta rekor yükte hafif paha.. 

da ağır yerine, pahada hafif yükte ağır 
etyaları çalmakla kırılıyor. 

Meçhul denizaltı! 

Akdenizde ani torpilleme, esraren -
giz bornbardwnan1ar başladı başlıyah, 

gazetelerimizde fU tabiı·i kullanmağa 

baıtladdar: meçhul denizalb gemisi. Ha· 
diseler ima zamanda uzak mesafelerde 
tekrarlandığı için buna ''meçhul deniz
alb gemisi'' değil, "meçhul denizalb fi
losu" desek daha miinasib olacak! 

Acaip şeyler 

* - Yaz mevsiminde japon köy
lerinde tuhaf uçurtma yarışı yapıhr. 
Fakat uçurtma deyip de geçmeyiniz. 
Bu uçurtma bir ton ağrrlığında, 3000 
kadem murabbamda, 1000 dolar kıy
metindedir. Bu kocaman uçUTtınayı 
havada tutabilmek için ipini en a~ğı 200 
kişinin tutması lazım gelir. 

Bazan rüzgarh havalarda bu ka· 
dar adam da bu uçurtmayı zabtede· 
mezler. Bu yüzden bir kaç defa bir 
çok insanlar, rüzgarla sürüklenmiş, 

sonra düşüp ölmÜ§lerdir. 
* - Korea adumda gelin olan 

bir kız, ne evlenmeden önce, ne de 
evlenmesinin üzerinden iki gün geç
meden koeasını göremez. 

Önceden göstermezler. İzdivacın 
ilk iki gününde de zavallı kızcağızın göz 
kapakları zamkla biribirine yapışık 

bulunur. * - İngilterede kurulan insani 
bir cemiyet, büyük barbte ingilz or
dusunun memlekete döndüğü zaman 
bıraktığı, bugün zayif ve yaşlı olduk
ları halde fransız ve Belçika çiftlik· 
lerinde çahştırılan bütün eski İngiliz 

Tam bir sadelik, simetri ve ahenk i
çinde olan bu uzun salondan geçtıkten 
sonra ilk gördüğümüz yuvarlak salo
nun öbür uçtaki eşine giriyoruz. Bura
da Sümer Bank'm bir çok fabrikaları
na aid büyük kıtada resimler duvarları 
kaplamakta, beş yıllık planın seyri ge
ne büyk kıta.da grafiklerle, çok sade
leştirilmiş bir tarzda anlatılmaktadır. 

Sümer Bank pavyonunun bariz hu
susiyeti ,gelişi güzel bir mal teşhir ve 
satış pavyonu olmaktan ziyade, bir tik
ri ifade etmek, bir davayı anlatmak ga
yesini gütmüş olmasıdır. Sanatka\ ve 
kıymetli elemanlar tarafından hazırlan
mış olan pavyonda gerek oragnizasyo
nun, gerek dekorasyonun mükemmeli
yeti itibariyle bu gayeye tamamiyle i
rişilmiş ve fikir propagandasının nasıl 
yapılması icabettiğine mükewı.111el bir 
nümune verilmiştir. 

Sümer Bank pavyonunu ~ezenler, 

buradan, memleketin endüstrileşme da
vasını daha iyi kavramış ve benimsemi~ 
olarak çıkmaktadırlar. 

harb atlarını satın almağa lta~lamış
hr. 

1918 de orada bırakılmış elan bu 
atlar. şimdi, ömürlerinin soe ~ünıeri
ru işsiz, güçsüz ve rahat geçirmek ii
zere lngiherey"' getirilmekteuır. 



4 - 9 - 1937 

lngılız amiralı 
Dün abide ge 
Çelenk koydu 

(Başı 1. inci sayfada) 
ve türk kıtaları amiraller önünden geç
ti ve Taksimdeki törene bu suretle son 
verild.i. Havamn yağmurlu olmasrna 
rağmen töreni takib eden büyük bir 
halk kütlesi misafirlerimizi sıksık al
kışlıyordu. 

Donanma komutanı amiral Mehmed 
Ali Yavuzda misafir amiral şerefine bir 
öğle ziyafeti verdi. Ziyafet çok dostane • 
bir hava içinde geçti. Akşam saat 17 de 
de amiral Vels, Dispatch amiral kru
vazöründe bir kabul resmi tertib etti. 
Kabul resminde amiral Şükrü Okan, 
Mehmed Ali, İstanbul komutanı gene
ral Cahid, elçilikler ileri gelenleri, ata
şemiliterler, müessese direktörleri, ga
zeteciler ve şehrimizin tanınmış birç.ok 
aileleri hazır bulundular. 

1 

Davetliler gösterilen fevkalade iyi 
kabulden dolayı bilhassa mütehassis ol
dular. 

Kabul resminde Amiral Vels gaze
,., tecilerle konuşurken şunları söylemiş

tir: 
"- Ne söylemekliğimi istersiniz, 

burada gördüğümüz itibar tasavvurun 
fevkindedir. Bizim Maltada türk do
nanmasına büyük misafirperverlik gös
terdiğimizi söylüyorlar. Sizi temin e
derim ki Türkiye limanında bize kar
şı gö~terilen misafirperverlik ve ikram 
bizimkinden katkat üstündür. Bura
daki resmi ziyaretimizden sonra Kösten. 
ceye gideceğiz ve dönüşte durmadan 
doğru Akdenize çıkacağız. Akdenizde
ki son vaziyet hakkında benim mütalea
mı sormayın. Vaziyet İspanya dolayı
siyle şayanı dikkattir. Ancak, tehlikeli 
değildir. Son torpilleme ve bombardı
man hadiselerinin ticarette bir kötülü· 
ğü oluyor. Sigorta fiatlan yükseliyor.,, 

Misafirler şerefine yarın İstanbul 
kumandan vekili Trabyadaki Tokatıi

yan otelinde öğle yemeği verecek ve 
misafir denizciler öğleden sonra şehri 
gezeceklerdir. 

Akdeniz filosu amirali ile Amiral 
Şükrü Okan arasındaki dostluk 

İstanbul, 3 (Telefonla) - tngilte
ren"n Akdeniz filosu komutanı Amiral 
Pavnd'un donanmamız amirali Şükrü 

O ı<an ı lnırozda çulluk avına çağırdı

ğını dün yazmıştık. Görüştüğümüz bir 
İngiliz deniz subayı bize şu tafsilatı 

verdi: 

··- Genel komutan avcılığı çok se
ver. Bi.ı tiin boş vaktini avla geçirir. En 
büyük zevki avda en sevdiği insanlarla 
,beraber bulunmaktır. Türk donanması
nın Maltayı ziyareti sırasrnda Amiral 
Pavnd ile amiral Şükrü Okan arasında 
d •• n 1.m şansı dostluk kurulmuştur.. 

İki amiral arasında devamlı bir 
şahsi muhabere vardır. Mülakat yeri o
larak tayın edilen İmroz adası çulluk· 
Iariyle meşhurdur . ., Haber aldığıma gö
re Amiral Pavnd Amiral Şükrü Ok? 
dört sayfalık bir mektupla beraber son 
cıkardığı bir resmını göndermiştir. 

Mektubunda diyor ki: 
·•- Görüyorsunuz ya, hala bir fo. 

toğrafçının karşısına çıkacak kadar ce
saretim vardır. Burayı ziyaretiniz sıra· 
sında hazır resmim yoktu. Bu noksanı 
t~mamlamak için size göndermek üzere 
bir resim çıkarttım.,, 

!ki amiralin av maksadiyle buluşa
caklar: tarih henüz tesbi · edilmemiştir. 

B. Musolini 
Ay sonunda 
Berline gidiyor 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman Dnb. a
jansı B. Musolininin B. Bitlere yapa
cağı ziyaretin eylCtlun son iki. haftası 
icinde vukubulacağını bildiriyor ve 

Führerin daveti üzerine yapdacak o
lan bu ziyaretin çok büyük bir ehem. 
miyeti haiz olduğunu zira bu suretle 
faşist İtalyantn kurucusu ile nasyonal 
sosyalist Almanyanın kurucusunun bu. 
luşacaklarını ilave ederek diyor ki: 

"İki devlet adamı, iki memlekette 
milletin ve devletin bütün hayatını baş
tan başa değiştiren iki muazzam inkı_ 
lah hareketi arasındaki sıkı yakınlık 

ve ideolojik münasebetle tesanüdü bu 
trünasebetle bir kere daha teyid ede
cekler liı:e 

Milli sosyalizm icinde birleşen aL 
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Şanghay' da Çinlilerle 
Japon gemileri arasında 

topçu düellosu oldu 
- --

Çinlilerin mukavemeti karşısında 
Japonların geni takviye 

kıtalari getirtecek/eri bildıril(qor 
Londra, 3 (Hususi) - Şanghay' d~n bildiriliyor: geceden itibaren 

Putung' daki çin top bataryalariy)e Japon gemileri arasrnda kesik kesik 
devam eden top ateşi, gündüz şiddetli bir şelcilde devam etmiştir. 
Fransız imtiyaz bölgesine obüsler düşmüş, Putung' da yanğınlar çık
mıştır. 

Akdeniz de 
korsanlığa 
karşı 

(Başı 1. inci sayfada) 
yeti meselesiyle bütün gazeteler meş. 
ğul olmaktadırlar ; 

Maten gazetesi başlıca Akdeniz dev
letleri delegelerinin Cenevrede toplan
masını mahzurlu görmekte, çünkü İtaL 
yarim bu toplantıda temsil edilmemesi
ni tehlikeli addetmektedir. 

Bu gazete mütaleasına şu satıralrı 

ilave ediyor : 
"Bu toplantının Cenevrede değil ci

varında Lozan veya Montröde yapıl
ması ihtimali vardır. Bu takdirde İtal

yanların da iştirak etmemesi içın orta
da hiç bir sebeb kalmaz. Tekrar edelim: 
vaziyet ciddidir. Fakat aydınlanabilir. 
Bununla beraber bütün haklarına malik 
devletlerden hiç birinin mukabelede 
bulunmadan gemilerinin korsanların 

ve bunların torpillerinin tehdidi altın
da kalmasına müsamaha edemiyeceğini 
kabul etmek lazımdır .,, 

Popüler t,"!crzetesine göre 
Popüler gazetesi yazryor : 

''Bütün alakalı devletlerin tabiatıy
le İspa·,1a anlasmazlığı karşısındaki 

vaziyetlerinin yeniden gözden geçirme. 
ye başlıyacaklan gün uzak değildir. 

İtalya ile Almanya vakit kaybetmeden 
·r"ııiillü .. !erinin İsnan"a<lan geri çek· 
tikleri ve beynelmilel müessir bir kont
rol teessüs ettiği takdirde bu halin Ö

nüne geçilebilir.,, 

/ngiltere Cenevre konferansında 
mühi.m teklifler yapacak 

Londra, 3 (A.A.) - Resmi mahfil
ler, İngiliz hükümetinin Cenevrede Ak· 
deniz devletleri konferansına mühim 
tekliflerde bulunacağını bildiriyorlar. 
Bu tekliflerin filoların işbirliği pren
sip.ine dayanacağı ve alakadar her dev
letin harb gemileri tarafından diğer 

devletlerin ticaret filolarının himayesi 
teahhudunu tazammun edeceği anlaşıl
maktadır. 

ltalya, toplantıda bulunmak 
niyetinde değil 

Roma, 3 (A.A.) - Dnb. ajansı bil
diriyor: İtalyan mahfilleri Cenevrede 
Akdeniz konferansının toplantıya ça
ğırılması işi hakkında hissedilir bir su. 
rette ihtiyatlı ve ketum davranmakta
dırlar. Resmi bir beyanat mevcud ol
mamakla beraber gazetelerin neşriya

tından anlaşıldığına göre, İtalya kon
feransının Cenevrede toplanmasını ka
bul etmiyecektir. Böyle bir konferans 
için önceden hazırlanmak lazımdır. Ga
zeteler, karışmazlık komitesi henüz ya
şarken, böyıe bir konferansa neden lü
zum görüldüğünü soruyorlar. Böyle 
bir konferansın İtalyanın iştiraki ol
maksızın toplantıya çağırılmak isten
mesi gazetelere göre büyük bir gaf o
lacaktır. 

İtalya ise, Habeşistan meselesi hal
ledilmedikçe, önümüzdeki Milletler ce
miyeti toplantısına iştirak etmek niye
tinde değildir. 

man mi1leti, Führeri ile birlikte faşist 
İtalyanın Düçesini alman toprağında 
seJamlamıya koşmakla samimi ve de
rin bir sevinç duymaktadır., 

Çin obüsleri iki defa japon kon
soloshanesine isabet etmiş, ikisi 
ağır olmak üzere dört kişinin ya· 
ralanmasına sebeb olmuştur. Ay· 
rıca bir japon nakliye gemisinin 
güvertesine de obüsler düşmüştür. 

Bir sandal ldzumo zırhlısına 
tecavüz etti 

Bu sabah, bir kadın tarafından ida
re olunan bir sandal japon İdzumo ami
ral gemisine yakla~ış, sandaldakiler 
gemiye ateş açmışlardır. Tecavüzü ya· 
panlar suya atılarak uzaklaşmışlar, ka
dın da sandalını Putung sahiline gö
türmüştür. İdzumo zırhlısından karaya 
çıkarılan bir düzine kadar bahriyeli 
çinlilere ateş etmiş, bundan sonra gerek 
İdzumo, gerek diğer japon gemileri a· 
teşe iştirak etmişlerdir. 

Muharebe genişliyor 
İdzumo gemisi bu arada Putung po

lis dumbazının üzerine de ateş açmış· 
tır. Bu dumbazın üzerinde bulunan çin
liler karadaki mevzilerle harbetmekte i
di1er. Büyük bir japon nakliye gemisiy
le bir destroyerde Vangpunun karşı sa
hilindeki binalara atet açarak buralar
da yangın çıkarmışlardır. 

ldzumo zırhlısı tehlikede 
Bir ara Putung'daki topçular atış~ 

!arını tanzim etmişler, sahildeki çinlL 
Jer bombaların İdzumo zırhlısımn ve 
bir japon destroyerinin yanı başına dü
şerek su sütunları çıkardığını görerek 
sevinçle el çırpıp bağırmıya başlamış. 
lardır. 

Japonların Putung'a asker çıkarmak 
üzere yaptıkları bir teşebbüs., çinlilerin 
sürekli ateşi yüzünden akim kalmıştır. 

Çinlilerin bir taarruzu 
Tokyodan bildiriliyor: 2 eyliH sa

bahı şafakla beraber çin kıtalan enter
nasyonal bölgenin hududunda duran 
japon deniz askerlerine taarruz etmiş
ler, fakat püskürtülmüşlerdir. 

Paoşan'ı işgal eden japon kıtaları 
ileri hareketlerine devam etmektedir
ler. 

laPonların Şanghaydaki Vaziyetleri 
Çinlilerin mukavemeti karşısında, 

şimdiye kadar Şanghay'a çıkarılan ja.. 

pon kuvvetlerinin kUi gelip gelmiye
cegı suale muhtaç görülmektedir. 
Resmi çin ajansı, japon kuvvetleri ku. 
mandamnı taarruza devam edebilmek 
için daha iki fırka takviye kıtası isti
yeceği bildirilmektedir. 

Tayyare bombardımc:ınlarr 
Japon tayyareleri dün Şanghay ve 

civarındaki yerlerle, çin askerlerinin 
toplanmış bulundukları mahalleri bom
bardıman etmişlerdir. Çin tayyareleri 
de bunlara mukabele ederek japon 
mevzileriyle bir japon hava üssünü 
bombardıman etmişlerdir. 

Amoy' da çarpış.mala, 

Hongkong'un 450 kilometre şima • 
tinde mühim bir liman olan Amoy'da 
büyük muharebeler olmaktadır. 

Japon diyeti toplandı 
1 apon diyeti fevkalade toplantısına 

başlamıştır. Çin harbırun yol açtığı mas
raflar için meclise munzam bir büdce ve
rilecektir. Diyetin bu büdceyi gelecek 
hafta tasdik etmesi muhtemeldir. 

Çingtao'da japon kalmadı 
Çingtao'daki japon filosu kumanda. 

m bir beyanname neşrederek, Çingtao 

Çekoslovakya fahri cumhur reisi 
B. Mazarik 

B. Mazarik 
iyileşti 

Prag, 3 (A.A.) - B. Mazaraki'in 
sıhhi vaziyetinde salah hasıl olmuştur. 
Neşredilen sıhhi bültende reisin benzi 
yerinde ve kendisinin melekatma sa_ 
hib olduğu bildirilmektedir. Akciğer
ler afetten kurtulmuştur. Serbest ne
fes almaktadır. Teneffüs normaldir. 
Hararet derecis 36,7 dir. 

Bu haber memlekette memnuniyet. 
le karşılanmıştır. Gazeteler reisin sıh· 
hl vaziyeti hakkındaki haberlere say
falar tahsis etmektedirler. 

Honkong 
Tayfununun 
Bilançosu 

Hangkong, 3 (A.A.) - Büyük tay. 
funun bilançosu önce sanıldığından çok 
daha mühimdir. 

Taifo çarşısında yıkılan binaların 

arasından 80 cesed bulunmuştur. Bu. 
rada bulunan ölülerin mikdarı iki yü· 
zü bulmuştur. 

Diğer cihetten muhtelif bölgelerde 
grup halinde bulunan balıkçı gemileri 
batmıştır. Çin denizcileri arasında, Ö

lenler pek çoktur. 

Kanton· Kovluv demiryolunda ha. 
sarat tuğyan dolayısiyle yarrm milyon 
doları bulmuştur. 

Hiç olmazsa on beş gün kadar tren
ler işliyemiyeceklerdir. 

Asama Maru ismindeki japon gemi
si henüz yüzdürülmemiştir. Fakat va. 
ziyeti tehlikeli değildir. 

Rıhtımlara büyük bir dalga çarp. 
mıştır. Dalganın yüzlerce kişiyi deni. 
ze sürüklediği söylenmektedir. 

N .209 araştırılıyor 

Şev el ev sefer heyeti 
Arzu Burnunda 

Moskova, 3 (A.A.) - Kutup orta
sında kaybolan tayyareci Levanevski'yi 
arıyacak olan üç tayayreden mürekkeb 
Şevelev sefer heyeti, dün sabah Am
dermadan Rudolf adasına hareket etmiş 
ve öğleden sonra muvafafkiyetle "Ar
zu., burnuna inmiştir. 

Nazi kongresinin adı değiştirildi 
Berlin, 3 (A.A.) - Yarı resmi kay· 

nakdan bildirildiğine göre, 6 eylülden 
13 eylüle kadar devam edecek olan Nu
renberg milli sosyalist partisi kongre
sine "İş kongresi,. ismi verilecektir. 

da japon tebaasından hiç kimse kalma
dığım kendisinin de japon mal ve mülk. 
]erinin mubafazasını Çin makamlarına 

emanet ederek limandan ayrılacağını, 

ancak japon makamları himaye keyfiye
tini temin edemezlerse Japonyanm mü
essir tedbirler alacağrru bildirmiştir. 

Sir Hugessen'in sıhati 
İngilterenin Çin büyük elçisinin ya

rası kapanmıştır. Sihati gittikçe iyileş
mektedir. 

BASIN iCMALi 

Bir dünya harbına 
doğru mu? 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi, ls
panya'da İtalyan kıtalarırun mevcudiye
tinin açığa vurulması ve Akdeniz'de son 
zamanlarda vukua gelen deniz tecavüz. 
leri neticesinde Fransa'nın kendi hu
dudlarından cumhuriyetçi ispanyaya 
gönüllü geçmesi yasağını kaldıracağı 

hakkındaki haberleri mevzuu bahsede
rek son derece had bir safhada olan en
ternasyonal vaziyetin böyle bir tedbir 
yüzünden büsbütün nazikleşeceği fik.. 
rinde bulunuyor ve diyor ki: 

"Düşünmeli ki Fransada halk cep. 

hesi hükümeti bu karan hemen hemea 
yarı Fransanın fikir ve kanaatine karşı 
koyarak ittihaz ve tatbik edebilmiıti. 
Kararın ilgası üzerinde Fransa,dan ls
panya'ya vaki olacak gayri resmi yar
dımların bile çok müessir olacağında 

şüphe yoktur. 

Eğer Fransa bu yardımı resmi vaıı
talara da teşmil edecek olursa o zaman 
vaziyet hakiki manasiyle bir Avrup11 
harbı şekline inkılab etmek yolunu tut· 
muş olaca.kur. Üç dört fırka fransrz as
keri şimdiki İspanya'mn kolaylıkla üs
tünden girip altından çıkabilir. 

Belki işin bu kadar ileri gitmesi biç 
bir taraf için sanıldığı kadar kolay ol
maz. Fakat Fransanın Fransadan lıpan.. 
yaya gönülJü _ yani her suretle yardım • 
geçmesi yasağını kaldırması İspanyol 
meselesinin şimdiki cereyanını altüst 
etmeye kifayet edecektir. Çünkü böyle
likle bilhassa italyanlarca Franko tara
fının Santander'den sonra serbest kala
cak kuvvetlerini Madrid Üzeı·ine yığa. 
rak kati neticeler alacağı yolunda.ki he
sabları suya düşer. Bu takdirde arbk 
Bilbao ile Santander'i müdafaa etmek 
lazım gelecektir. Sözde dahili İspanyol 
cidalini bu kış tan evvel hitama erdirmek 
Franko için de bir hayat ve memat me
selesidir. 

Bütün bu mülah.aazlardan çıkan ne. 
ticeye göre l spanyayı hakikaten kendi 
haline bırakmaktan başka çare yoldur. 
Devletlerden bazılarının taraf tutarak 
müdahale etmeleri ispanya yüzündea 
bir Avrupa harbıru önünden kaçılmaz 

bir zaruret haline sokacaktır. Bunca 
sabır ve tahammülden sonra belki niha
yet zaruri olmuş olan fransız karan ba. 
na doğru bir adımdır. 

GAZETECİLiK MESLEKi 
VE VAZiFELERi 

TAN'da Ahmed Emin Yalman, mo
deni memleketlerde meslek tesanüd n 

ahlakının ne kadar derin surette yerleı· 
miş olduğunu misallerle zikrettikten 
sonra bahsi memleketimizde gazetecilik 
mesleğine getireı·ek diyor ki: 

" Son zamanhwda gördüğümüz iki 
misal üzerinde "ım: Manevra ye -
rinde şeflerimi:... .:vlet adamlarıma. 

gazeteciler hep beraber bulunurken bir 
haber geldi: Hamidiye kruvazörünüa 
nöbetçisi gece Marmara'da bir denizalb 
gemisi görmüş veya görür gibi olmuf. 

Haber elbette alaka uyandırdı. Der
hal emir verildi: deniz tayyarelerimiz 
Marmara'nın her tarafına uçsun. Bo
ğazlar tarassud edilsin. esrarlı denizalb 
gemisinin izi aransın. 

Bu tahkikler netice verinceye ka
dar haberin neşredilmemesi münasib 
görüldü. Gece karanlığında denizaltı ge. 

misi görmek hususundaki iddialann hiç 

olmazsa yarı yarıya yanlış çıktığı tec -
rübeden geçmiştir. Yanlış olabilen bir 
haber üzerine ortalığı telaşa vermek •e 
Marmara'daki seyriseferde emniyetsiz.. 
lik havası uyandırmak doğru bir şey 

olmazdı. 

Tahkikten evvel bir şey yazmamal•
rı gazetecilere en kati bir lisanla söylen
di. Onlar da peki dediler. Fakat erteai 
günü bir gazetede guya lzmit'ten çekil
miş bir telgraf şeklinde denizaltı gemisi 
haberi çıktı. Hükümet sarih bir direkti
fe karşı yapılan bu hürmetsizlik karşı -
sında ses çıkarmadı. Emniyet esasım 

bozan gazete ceza görmedi. Fakat bu 
cezayı bütün gazeteler birden gördü. 
ler. Çünkü bükümet hiç şüpheıiz hak
kiyle şöyle düşündü: gazetecilere gü. 
venmek caiz değil...,, 

Bir haberi diğerinden evvel neşret. 
mek mücadelesi, gazetecilik mesleğinin 
mihveri ve en büyük zevkidir. Fakat ba 
zevkin Üzerine umumi menfaate aid dü
şüncelerin fireni bulunmazsa, gazeteci. 
lik bir meslek halinden çıkar, curcuna 
ve heyecan ticareti haline gelir. 
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Şimali Çinde Pekin ve 1iençin'in işgalinden 1 BlBLlYOGRAFY ~ )on Köşesij 
Elli üç yaşındaki bir 
dergide elli üç sene 

evvelki dil ... 

sonra cenupta ~·anglıagdaki bombardımanlar Merzifon şairleri 
Yedi senedenberi Merzifonda yaşa

yan münevver gençlerimizden Vehbi 
Cem, .. Merzifon pirleri'' ismıru taşı

yan bir eser vücuda getirerek neşret
miştir. Kitabın ön sözünde halk şair

lerinin ebemiyetinden ve hususiyle 
Merzifonun kültür hayatından bahse
den müellif, Merzifonda yetişmiş olan 
halk şairlerinin hayatlarına dair kısa 
malumatla birlikte eserlerinin en gü
zelleri arasından seçilmiş şiirlerini ik
tibas etmektedir. 96 sayfalık bu eserde 
Mcrrifonun şairlerinden bir çokları e
serleriyle anlatılmakta ve tanrtıJmakta
dır. Edebiyatla a\akalr olanlara bu de
ğerli eseci tavsiye ederiz. 

ç· i harb e İstanbul ticaret ve sanayi odası bir 
mecmua çıkarryor. Bu mecmuanın elli 
üçüncü yılının temmuz sayısı önümüz
dedir. Bu mecmua (kendisi mecmua
dediği için derği demiyoruz!) fasılla

rını "kısmı mahsus" gibi elli üç yıl on
ce kullanılması mahzurlu sayılmıya

cak, bilakis be~nilecek başlıklarla a... 
yırmı~tır, 

• 
rı Avrupa devle 

Çm - japon k:ngası uzayor ve yt'. 

dinci haftasına giriyor. 
Çarpışmalar iki mah~if ceplıe~e 

birden devmn ediyor n şimali Ç'm'de 
Nankeu bölgesiyle Panfik Okyımom.ı

nua IAiyük limanı olaw Şangbay:;).p_ 
Şu halde, hugün, evveli Pekin'm i,

gatinden beri pmali Çinde hus.ute ~E'.l\ 
değiJ*ti'rleri tetkik ettiktell sonra Şmag
ha~.aa ıbartmı '-aşbımasiyle biitiın diin
yad. uyaaml akisleri güz41ea ~e~k 
doğn Olur. 

Çin'deki seferi için hareket aaıktas.ı 
olarM: Hopey'i intihaD etmekle JaJJOD~ 
isabet cös.tenni.şti. Bu vilayette J.pon

ya üç mühim adamın kartHmda .bulwıa
yor4M. &udard..a Oiri olan Geaeral Yia 
_ J11 - Keag taammiyle ellerindeydi; .öte
ki, Tieaçin belediye ni&i General ,şang 
- Fze - Şunc, japo.a do&tlaiiyle maruf
hı. Hopey • Şahar'ın ııiye.si meclİIİ rei
si General Sung - Şeh - Yuana gelince, 
onun hareket tarzı Japonyayı bile ş~ır

hyord•. 
1937 mayısında, japon kurmayı an

ladı ki General Sung Nankin'e 1'iyanet 
etm.iyecektir. ~endisi bazı tedbirler al
mıştı ki, bunlar, Tokyo'nun nazar.ıoda 
onun mahkumiyeti demekti. Hakikaten 
20 ıuııYJsta, General, T.i~in ~hrinden 
emlakini yabancılara satacak olan her
hangi bir kimsenin idama mahkilm c<li
leceffe,ini hrarla~ırnuştL Halbuki bü
tün serbe~t topraklar japonlnr tarafın

dan satm alınıyor ve bunlar bütün mü
him Çin teşebbüslerine el koyuyorlardı. 

Tiençin valisi General Şang • Tze -
Şung bu havalide japon ve Çin - ja
pon teşebbüslerini daima himaye etmiş 
olduğu 1çin bu tedbiri 'kenlli aleyhine 
bit- harclret teJiıkki etti ve Tokyo'ya b 
dat"" hususi" bir seyahat yaptı ki. mana
t11, ana.lt 'bıı son gü,,\cr<'le meyd.ı.113 Ç\~
mı~ bu'hmuyOT. 7 'temmuz gecesi, ilk 
Çin . japon hadisesi ortaya çrkmca, Ge. 

neral Sunef~an'kin'in tarafını tuttu. iki 
haftal k kanlı hzrrblardan sonra Getıernl 
Pekin valisi bulunan General Ştn met·

kezi idareye iıhanet etti ~ şimal hü:Cü
met merkezi cleırlaal japonları.n eli11e 

düştü. 

General Şaag - Tze - Şung iç1n Ja
ponya ile anlaşma&tnın müki.fatını al • 
mak z.amaru gelmiş bu!unuyor. Tokyo
ya yaptığı seyahat yemişlerini veriyor. 
Japon militerleri, G.eneral Sung'un si
yasi meclisinin yerini alacak olan yeni 
idarenin teş'kıTı va:Eifesini ona vermi~ler
dir. 

Pelr..n ve Tiençine hakim olan jı.Jı<•n· 
lann Pf\:0-nden Mımçukuo'ya çtk<m ~e

mİ'ryoh.mll 'kontro!!an a ltmda buhımau
ruyorlar. Mün~le yollarma biı'kimiyet 
olan nr.rksadla.rmı tıd-ıırldur'k ettirme'k 
jçi., iapon kıtalarınm, bir ,anıf<m, .1a .. a 
ce...tta P~ng - Fu'ya doğTu gatbnı,k 

Pdria · ffa.ııkeu "8ttnuı inmderi. iite 
y_.. .,ana1i prblde P.ekin - Nwakea -

Kalgan hattına çıkmaian icab .eder :!i. 
Fakat bu ilUaa ıhareLııet Gaba .icihiir, 
çünkii japon kurmayı Oüyük Çin &c.v
vet~r(yle kar.şılaş.madan önce t"İtar ~t-
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tanı ~e etmek mednarlyet.iac1edir. 
Şu hAlde lmgiiın NankeQP Cla devam 

eden~ yakmda Paotmg - Fu'· •a vU1ma gelecek aniharebeniıı iinciilii
i'ünü yçmalrtacbr. 

Çin· aö&tr;rdiii mukavemet, 1931 
le Mançmi'yi hayret verici bir kolay
lıkla fethebniş olan Japonya'yı hayrete 
•ütürmü~. Bu beklenmedik muka\·e-
111eti kısaltmak ipn Çinia bayati mer -
kezlerini ve bu arada Şanghay'ı kötü
rümleftİrmek lazımdır. Ş~ay çarpıı
malarmm men~eine .,alnhnca bunca 1-.a
rabiye sebeLiyet ftl'IDİ' ol.an hidisıeniııı 
pekala dostane bir surette halledilebilil· 
111ahiyette cddağa cöze çarplll". 

Bir japon subayı Çin bava meyda -
aının methalinde öldürülmüştü. Derhal 
japon harb gemileri ıehre karşı sırafan
iılar ve japon sil.ihendazları japon ~a1·
llİzonunu kuvvetlendirdi. Çin bir japon 
taarruzunu önlemek için buraya kıtalar 
cönderdi. Derhal kavga genişlem. Şang
lııay belediye reisi hava meydanında vu
kua gelen badise için tarziye verm~ye 
lııazırdı fakat Tokyo 1932 muahedesinin 
lııükümlerini Heri sürerek Çm latala:n
•ın geri alınması ve lriitiin müdafaa is
tihki.ınlarmın yılolmasını İstedi. 

1932 muahedm Şanglury bölg-e&;nin 

ukersizleştirilmesini gözetiyordu ve bu 
ltükümlerin tatbiki liousoloalardan mü -
rekkeb bir muhtelit komisyon tarafın • 
•an kontrol edilecekti. Süratle tDplana.n 
komisyon her iki tarafm da hakuzhğtn1 
meydana çıkardı. Çünkü Japonya kara· 
ya çıkardığı askerlerinin ınikdannı 

10.000 e yükselt.mit ve Çin askersiz bö.1-
ıe,oe kıtalar ıe.1retJn4t.i. 

Fakat toplar daha Önce .İ!e miidaha
le etti ve büyük devletler Şanghay ı 

lııarbm felaketlerinden korumaya muvaf
fak olamadılar. 1936 sayımına göre nü· 
fusu 3.485.948 olan Şanghay'da nüfuz 
ltölgeleri meselesi de bu suretle de~·hal 
ortaya çıktı. Profesör Jan Eskara'nın 
~ir tarifine göre nüfuz bölgeleri, yahan
cılar için bir ikamet muhitini ilıtiva 
eden enternasyonal ticarete açık şehir
lerdir ki burada belediye ve pofü 'hrz • 
metleri imtiyaz sahibi devlet bet:ı\f-ına 
çinliler tarafından görülür. 

1842 İngiliz - çin harbı {afyon har

bı) neticesinde, Şanghay limanı enter • 
nasyonal ticarete açıldı . 1843 ingım İm
tiyazına 1849 da fransız İl11tİyazı, son· 
ra da bir Amerika imtiyazı eldendl; 1 S6l 
de İngiliz ve amerikan imtiya.z\ı bö!sıe
leri birJ~lirerek enternasymıal nüfuz 
bölgesini meydana gerirditer. 50.'000 
yabancı ve 1.100.000 çinli bu bölgede 

oturmaktadır. 

Bu hadiseler kartısında büyük dev • 
letlerin ilk endişelen, o0ü•ler e.vrup11lı 
mahallelerine dii~ken, vatandaşfaırının 

akıbeti oldu. logiliz, fraasa ve Ameri
ka tebaalarının tahliyesi işi top ateşi a
rasmda devam etmektedir. 

lkiaci bir encfi1e de., bu erletlerin 
Şaııg"bay'd. sahib oldukbrı ikttsadi 
menlaatlerdir. ,, 

Açık olan bir hakikat şudur ki ln. 
giltere, Çindeki ekonomik iktıdaruun 
tehlikeye girmesine mü.iaade etmiye • 

oektir. 
Gerçekten Taymii> cuetesi ~öyle 

demektedir ki: "Ne olursa olwn, aTru· 
palı halkın büyük b.ir kısmmm fdıri 
terketmeleri, lngilterenin, Çindeki uıen· 
faatlerinin tehlikeye gİnnesine m\İM"\de 
edeceği manasını ifade etmİyıeceğini öğ
renmek meımıuniYet veriyor. Ba men -
faatlerin, t.er neye mal oluna olsan ko
nınmalan icab ettiği nıiinabşa ~""' 
mez bir bakikaUir." 

ÇUadeki yabana enve1.tismau.lan ye
kUnu, Japan. Taymiı'İll 26 mMt 1933 
tarihli niisb.u.ındaki bir tabmine nua
ran 6 milyar 656 milyaa sümüş doları 
bulmaktadır. Bu sermaye şöyle ta1'.11im 
edilmektedir: lqiltere 2..707 milyon, 
Japonya 2.633 milyon, Birleıik Amer.ik.a 
560 milyon, Almanya 417 milyon; Fran

sa 300 milyon. 

B. Remer'in biT M!sabnıa gör!! Çm
deki bUtün yabancı sermayelerin yuz~e 

34 ü Şanghay'da temerküz ebniştir. 

Bu şartlar içinde Şanghay'da çıkan 

bir hadisenin derhal bütün dünya pİya· 

salannda ve bilhassa Loodra'da vahim 

alcisler uyandırmıt olmalarında hayret 

edilecek bir cihet yoktur. 

17 ağustos günü, B. Eden, iznini VR

nda bırakarak Londra'ya döndü ve Çin 

- japon barbınuı çok İşgal ettiği !.:'\hine 

azilaimı toplannuya çağırmıştır. 

Bu toplanb neticesinde aşağ11bki 

~smi tebliğ neşredilmiştir: 

" Bakanlar Şanghay' daki \•aziycte 

sulhçu bir hal şekli temin içiıa mümkün 

olan bütün t~dbirleri tasarlamışlardır. 
Bu şehirdeki İngiliz tebaalarımn men. 

faat ve hayatlarını korumak için icab 

eden her ıeyi yapmaya kara.r verl'l'jş. 

lıerdir." 

Ba tebliğ, Londra'llHI Çia'den " 

Japonya'dan Şanghay'daki harba niJ..,a. 

:ret vermelerini istemek teşebbii,-inde 
'-uhmacağı zannını uyandırıyor. 'nsiliz 

Dl.Ş Bakanlığı Amerika ve Fl'ansaıun da 

telden dostane fakat mahiyet itibariyle 

enerjik olacak bu teşebbüste ariir.ıheT<>t

lıerini temin için Vaşington ve Pa.rist< 
İcab eden temaslarda bulunacak demek. 
tir. 

fak :tef ek borçları vermedikleri için ne derin 
bir teessür göze çarpıyordu, görmeliydiniz. 

Erzurum ihtilali 
"Siyasal bilgiler okulu ailesinin İ· 

dari fedoakarlkluı serisi" nin ilk sayı
sını teşkil etmek üezre Nedim Ulusa
kul'un "İstibdad aleyhinde türk ulusu
nıın ilk hareketi: "Erzurum ihtilali .. 
isimli eseri neşredilmiştir. 

Müellif, burada, hicri 320 ile 322 se
neleri arasında Erzurumun Keskin kay
makamı bulunurken, istibdad idaresi
nin kayıdsı.zhğı altrnda şark vilayetle
rinin düşmüş olduğu elim variyeti, hü· 
kümetin ne insafsız ellerde ne acıklı bir 
halde bulunduğunu anlatarak bu anar· 
şiye karşı münevver idarecilerin ilk a· 
yaklanma hareketini tasvir ediyor. 

Cumhuriyeti ve bize getirdiği fe
yizleri anlayabilmek için daima gözle
rimizi mazinin acıklı manzaralarından 
ayrımamak mecburiyetindeyiz. Bu itıi
barla, eski devirlere aid enteresan hatı
raları olan münevverlerimizin, bunları 
yalnız kendileri için saklanmayıp bütün 
milletin istifadesine arzetmeleri çok 
lüzumlu ve faydalı bir i§tir. Müelifi, bu 
küçük htiva ettiği hatıralar bakımın
dan kıymetli eseri tebrik etmeyi vazife 
biliriz. 

Kahramanlığın 

felsefesinden 
A. Refik Gür imzasını ta~yan bu 

kitabcı:k lirik bir ifade ile türke has 
kahramanlık destanlarından bahsetmek
tedir. Küçük kıtada 64 sayfa tutan e
seri okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Ezgiler Ezgisi 
Söleymanm "Le Cantique des Can-

tiques.,, namiyle maruf eserini Mehmet 
Şükrü Erden ••Ezgiler ezgisi'' adı al
tında dilinize çevirerek bir broşür ha
linde neşretmiştir. Sekiz ezgiyi bir ara-
da toplayan bu terccme, ifade itibariyle 

353 üncü sayfasında ise bir gaz,:te
cinin ölümünden şöylece bahsediyor: 

"Bu vazife dolayısiyle mecmuamı
zzn da muavinini tahririye ve idariye-
sirıden bulunan ... .. ....... matbuat il~-
minde de tanınmıştı. Lisan aşina ol«n 
TIJerhumun ..... ........... " 

Basm alemine yazıları ve terceme
le.ri ile yardım etmiş olan bir arkada
şm ölümü hakkında yar:dmış otan bu 
satırları burada "dil köşesi'' ne alıp es
kilik ve köhnelik örneği olarak göstec
mek mtemczdik. 

Fakat elli üç senedir neşredilen ol· 
gun bir derginin 1937 yılında eski bir 
habra1i lehçesi i1e yazı yarması dQ bizi, 
bir gazetecinin ölümü kadar, müteessir 
ederse yeci değil midir? 

kaydetmeliyiz. 

La Turquie Kamaliste 
Matbuat umum müdürlüğünün bu 

çok güzel ve enteresan mecmuasının 18 

numaralı sayııı her zaman olduğu gibi 

seçıne resim ve yazılarla çıkmıştır. 

İlk sayfalara, Topkapı sarayında 

bulunan ve ince türk zevkinin tam bir 

örneği olan iki porslen tabağın iç re· 

simleri konulmuş... Bu güzel ve zarif 

işleri Büyük Önderin çok güzel bir fo
toğrafı takib etmektedir. 

La Turquie Kamfiliste bu sayıda 
son resim sergisine dair B. Cevdet A
dilin bir yazrsiyle, on yıllık feker en
düstrimizi anlatan, Ankara tiyatro mek· 
tebini tanıtan birer makale neşretmek
tedir. Bundan başka Profesör Dr. Al
bert Eckstein'in ''Tüı:.kiyede çocuk" 
mevzulu bir tetkik yazrsı vardır. Her 
zaman olduğu gibi bu makale ve yazı
lar bol ve güzel resimlerle canlandml
mıştrr. 

Refik Fenmen'in eserleri: 

Ameli Elektrik 100 K. 

500 K. 

150 K. 

Sınai Elektrik 3 cilt 

Hararet tekniği 2 cilt 

Einstein nazariyesi 

Ameli makinacılık 

50 K. 

50 K. 

öz tüı:kçeye chemiyet vermiş, ve hiç 

yabancı menşeli kelime kullanmadan 1 
yapxlmıştır. Şükrü Erdenin bu terceme· 

sini, muvaffak olmuş bir eser olarak ı--------··-----.. 
Elektrik şirketinden: 
Etlik yüksek tevettür havai hattında yapı

lacak tadilat dolayısiyle 5.9.1937 pazar günü 
sabah saat 4 den 6.9.37 pazartesi günü saat 
16 y a kadar Ediğe 
ilan olunur. 

cerevan verilmiyece ği 
3-4757 

nekleri! 

Yazanlar: Mary ve Charles Larnb 

Bununla beraber. bir zamandır kuruyup 
tükenmiş sandıklan bir ihsan ve nimet çeş
mesinin gene akmakta olduğunu gördükle
rinden sevinçlerine de payan yoktu. Hepsi, 
kendilerine haber gönderildiği zaman, çok 
kötü vaziyetlerde bulundukları için emrini 
yerine getiremediklerinden mahcub olduk
larını söyliyerek Timon'un yanma çıktılar. 
Fakat Timon, böyle ehemiyetsiz şeyleri ka
le almamalarını, kendisinin bunları çoktan 
unuttuğwıu söylüyordu. Bu sefil ruhlu a
damlar, onun ihtiyaç .zamanında yardımına 
koşmamışlar,, fakat varlığı yerine gelince 
yaptığı bu davete canla başla koşmuşlardı. 
Kırlangıçlar, bu adamların, büyüklerin ser
veti arkasından koştukları kadar, yaz mevsi
minin arkasından koşmazlar, gene bunların 

tardı. İflas eden l"imon nasıl olmuştu da 
yeniden bu kadar tantanalı bir ziyafet ver
meğe muktedir olmuştu? Orada bul~ınan
lardan bazıları gözıerine inanamıyor, bunu 
bir rüya sanıyorlardı. Bu aralık verilen bir 
işaret üzerine kablarm kapakları açtlmışt:ı:. 
Bunların içinde bütün misafirlerin bekledik
leri nefis yemekler yerine ne vardı biliyor 
musunll2? Dumanı tüten sıcak sular. Bu ya
lancı dostlara yoksul Timon tarafından bun· 
dan daha yaraşır bir ikram olamazdı. Onlar 
da birer dumandan ibaret değil mi idi.? Kalb
lerinde de sudan başka bir şey mi vardı? 
Henüz içine dştükleri hayretten kendilerini 
kurtarmamışlardı ki Timoıı'un sesi duyul
du: 

Bu lakırdıları duymamak için o kadar 
koşuyorlardı ki evi, girdikleri zamandan da
ha istekli olarak bırakıp çıktılar. Telaş için
de kimisi şapkasını, lı:imisi harmaniyesini, 
kimisi mücevherlerini düşürmüştü. Bununla 
beraber~ hepsi böyle delirmiş bir adamın 
böyle insanla eğlenen ziyafet sofrasından 
uzaklaştıkları, kaçtıkları için memnun gö
rünü yorlarclı. 

Çeviren: Nurettin ARTAM 

Ati.nalı 1 imon . 
gidince bir başkası sened eii.ndc çıka geli-
yordu. Eğct" zavallı Timon., vücudundan 
damla damla kanlarla bunları ödemek is
terse gene kafi gelmiyeoektL 

İşlerin bu kadar kö~ bu kadar düzel
mez bir hal alı:hğı bir sırada herkesin gözü, 
batan bir güneşin son ışıklariylc parlayı
verdiğini görerek şaşırddar-; Timon gene 
büyük bir ziyafet hazırlamış ve buna her za
man çağırmak iti.yadında bulunduğu Bay
lan, Bayanlarr, Atinada mevki sahibi ve 
süslü kimler varsa hepsini çağırmıştı. Lus
yus, Lucullus, Ventidius, Sempronius ve 
baş alan. hepsi geldiler. 

1 .rt&, bütün bunlarda T.irrıon'un yalan
cı'~tan fu. aı:a gibi görünmüş olduğunu gö
ren bu asağ11rk hPri fler rcle. Dnun istediği u-

yoksulluk ve zaruretten kaçtıkları kadar kış 
mevsiminden kaçmak isteği duymazlar. 
İşte insanlar, bn türlü yaz kuşlarıdır. 

Şimdi bir tarafdan çalman musiki par
çalan arasında dumanları tüten yemek kah
ları getirilip sofraya konulmağa başlamış-

- Açın köpekler ve yalayın! 
Onun üzerine kablann içindeki ılık su

lar yüzlerine serpildi ve hepsi büyük bir 
şaşkınlık ve karğaşahk içinde oradan SlVI

şıp giderlerken Timon bu kablan da arka
larından fırlatıyor ve şöylece bağırıyordu: 

- Yüze gülmesini bilen parazitler! ne
zaket maskesi al tında ocağa incir dikenler 
çıt kınldrm kurtlar! güler yüzlü ayılar! ser
vet çılgmlan ! ziyafet dostları! zamane si-

Bu, Timon'un ömründe verdiği son zi
yafet olmuştu. Çünkü ondan SGnra Atina· 
dan ayrılıp ormanlara dalmıştı. Srrtım, ar
tık, nefret ettiği şehir dıvarlarma, iğrendi• 
ği insanlığa dönmüştü. Şehir dıvarlanmn 
yerin dibine batmasını, bütün evlerin sahih· 
!erinin başına yıkılmasını istiyordu. Bütün 
beşeriyetin veba, harb, zülum, yoksulluk, 
hastalıkla kırılmasını istiyor, tanrıya yükscK, 
alçak, genç, ihtiyar bütün atinalıları kahret· 
mesi için yalvarıyordu. İçinden bu dilekle
ri geçirerek ormana, en şefkatsizi bile en 
iyi insandan şefkatli olacağına şüphe et
mediği hayvanların yanma çekildi. Orada hiç 
bir insan adetine uymak istemediği için bütün 

(Sonu var) 
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Ekonomi bakanımızın beyanatı Rsnaf cemiyetleri 
toplantısı 

Dış ticaretimizin ve bloke 
alac klarımızın vaziyeti 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Esnaf ce
miyetleri reis ve umumi katibleri ey. 
h1lün dokuzunda bir toplantı yapacak
lardır. Bu toplantıda 938 büdcesiyle 
yardım teşkilatı ve iktisad vekaletinde 
takib edilecek işler görüşülecektir. 

(Başı 1 rncl sayıtada) 

rarlaştırdık. Okuyucular bu he
aabları bütün tafsilat ve tefeJTUa
tiyle cedvel halinde göreceklerdir. 
Bundan böyle aynr besab vaziyet
leri vekaletin çıkardığı Enformas
Yon bülteninde her onbeş gü-nde 
hir neırolunacağı gibi ayrıca Tür
kofis şubelerine ,ticaret odalarına 
Ve matbuata da bildirilecektir. 

Bloke paral.ar 
28/8/1937 tarihindeki Kliring he

sabları bakryeleri Cumhuriyet merkez 
bankamızda 28.672.800 türk liralık bir 
blokaj kaydetmektedir. Alakadar mem
leketlerin Türkiyeye veresiye sattık. 
ları malların bedeli de 6.363.886 türk 
liralsı tutmaktadır. Vadeleri geldikçe 
bedelleri Cumhuriyet merkez banka
sınca ·yatırılacaktır. Bu yekı1nda altı 
aya kadar vade ile mubayaa edilmiş 

olan malların bedeli 2.534.747 türk li
rasıdır. Memleketimize veresiye satı. 

lan mal bedellerini de Cumhuriyet 
llıerkez bankasında bloke bulunan mik
dara ilave eylediğimiz takdirde dispo
nibilite yekunu 35 milyon küsur türk 
lirasına baliğ olur. Bunun ifade ettiği 
rrıana alakadarların memleketmizden 
bu mikdarda mal alıp ihraç etmeleri 
demektir. 

Almanyadaki bloke paralarımız 
Almanyaya gelince: ayni tarihte 

Altnanyada Reichs - Bank ne2dinde 
30.447.894 türk JiTalık bloke paramız 
tnevcud bulunrnaktadrr. Birkaç ay ev
i/eline gelinceye kadar bu rakanı 44 
tnilyon küsur lirayı bulmuştu. Halen 
Reichsbank nezdindeki 30 küsur mil. 
Yon türk liralık blokaja mukabil al· 
tnanların memleketimize veresiye sat. 
tıklan mallar bedellerinin yekunu 
34.187.169 türk lirasıdır. Bu yekunun 
8.830.414 lirası ·aıt1 aya kadar vadeli 
mübaıyaalara ait bulunmaktadır. Bu 
mikdarlardan vadesi gelenler Cumhu
riyet merkez bankamıza yatırılarak 

Reichsbank nezdindeki bloke paramıza 
trıahsub olunmaktadır. Şurasını da kayd 
etmek faydalı olacaktır ki, Almanya.
dan siparişi mukaveleye bağlanmış oL 
duğu halde henüz memlekete ithal e
dilmemiş olan mallar bedelleri yukarı. 
ki 34.187.169 türk liralık yekunda dahil 
bulunmamaktadır. \ 

Almanya için yapılan görüşmeler 
neticelendi 

Almanya ile Berlinde bulunan mu
rahhas heyetimiz arasında Reichsbank 
nezdindeki bloke paralarımızrn bir an 
e11vel eritilmesi için cereyan eden mü
zakere bir protokol imzası suretiyle 
neticelenmiştir. Bu protokol 31 tem
llluz 1937 tarihinden itibaren meriyet 
lrıevkiine girmiştir. Her iki hüküme
tin karşılıklı ticaretlerinde müvazene 
teessüsünü samimi bir surette arzu et
tikleri anlaplmaktadır. Berlinde de
"arn edilmekte olan ticaret anlaşması 
~'"::::::~"'======-=====--==~~== 
liapishane kaçaklarının 
nıuhakemesine devr:ı rrı 

ediliyor 
İstanbul. 3 (Telefonla) - Geçen. 

lerde İstanbul tevkifhanesinden kaçan 
katil suçlusu Abdullah ile arkadaşı An
lakyalt Tevfikin muhakemelerine bu
~iin devam edildi. Bugünkü celsede 
bu kacma hadisesinde ihmali görülen 
;ardi;an İ:>mail Hakkı dinlenmi~tir. 
8lrıail Hakkı suçluların kaçmalarında 

ltendisinin hiç bir yardımı ve tesiri ol
~adığım, Abdullahın kendi uydurdu. 
gı.ı anahtarla koğuşun kapısını açtığını, 
h· 
ır gardiyanın mevkufların anahtar te-

derik edip etmediğini bilmesine imkan 
01ıtıadığmı söylemiş ve kendisinin de 
herkes gibi bu kaçma işini sonradan öğ
tendiğini ilave etmiştir. 

Reisin suali üzerine Abdullah ile 
l'e\>fik gardiyanın ifadesinin doğru ol. 
du~unu ve kendilerinin İsmail Hakk1-
dan yardım görmediklerini sövlemisler. 
cl.ir. Mahkeme evrakın t etkiki için baş
ka .. 

gune bırakılmıştır. 

Mesud bir evlenme 
Albay Sami Apayık'm kızı Bn. Ve

g .. ın • :n et le dıs bakanlığı memurlarından 
· Orhan Kutlu'nun evlenme törenleri 

Jlers rnbe akşamı Orduevi salonunda 
a; ı .. rl . 

ostları arasında yapılmıstır. Yenı e l . 
v llere saadetler dileriz. 

1 
müzakereleri son safhasına gelmiş bu~ 
lunmaktadır. Müzakerelerin netice~ini 
yakmda öğreneceğimizi ümid edıyo
ruz. Tebeyyün edecek neticeye göre 
dış ticaretimiz hakkındaki tedbirleri
miz prensip halinde aynca ilan ~dile
cektir. (A.A.) 

Kliring hesabları bakiyeleri ve 
kredili miibayaalara aid 

teahhüdler 
lktisad Vekaletinden tebliğ edilmiş-

tir ! 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sından alman hesab bülasalarına göre 
28-8-1937 tarihindeki kliring hesabları 
bakiyeleri ve kredili mübayaata aid ta
ahhüdler yekunları. 

CEDVEL 1 
Türkiye Cumhuriyıct 

kasındaki blokajlar. 
Memleket 

Merkez Han-

Miktar T. L. 

Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Hol anda 
İngiltere 

İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 

Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Romen turizır. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Y E K Ü N 
CEDVEL 

2.789.000 
142.400 

1.800 
2.402.800 

7.800 
840.500 

4.581.000 
1.112.000 
8.152.100 

383.700 
l.6&5.800 
1.139.400 
1.937.300 

55.800 
653.000 
475.000 

2.020.800 

l 17.500 l 
162.200 
12.900 

28.672.800 

2 
Muhtelif memleketler merkez ban

kalarındaki blokajlar: 
Reichsbank - Berlin'deki 

Blokaj yekunu 

A Hesabı T. L. 
19.064.259 
B Hesabı T. L. 
8.170.396 
C Hesabı T. L. 
3.213.239 
l'ı. lmanyadaki umumi blokaj yekunu 

30.447.894. T. L. 

İran askeri heyeti 
Şehrimizde bulunmakta olan İran 

askeri heyeti dün Harbiye Mektebini, 
Harta Umum Müdürlüğünü, Siyasal 
bilgiler okulunu gezmişlerdir. Misafir. 
!erimiz yarın stadyomu gezecekler ve 
enstitüleri, Halkevini ziyaret edecek. 
}erdir 

Kömür havzasında 
maden işleri için 

bir mekteb 
Ekonomi Bakanlığı kömür havza

sındaki işçilerin nazari bilgilerini artır
mak için bir mekteb açmaya karar ver
miştir. Mektebin adı maden çavuş tat. 
bikat mketebi olacak ve Zonguldaıkta 

kurulacaktır. Bina ve muallim temin e
dilmiş, diğer hazırlıklar tamamlanmıŞ

tır. 

Mektebe maden ocaklarında en az 
üç yüz gün çalışmış olan 18 - 30 yaşları 
arasında ve okuyup yazma bilen işçiler 
alınacaktır. Bu seneki talebe kadrosu 
30 kişi olacaktır. Tedrisat ı ve 2.5 sene
dir. Mektebin açıhş töreni eylUlün on 
beşinden sonra yapılacaktır. 

t
--R·AD ·v o . .. J 
-··-··--··-··------
ANKARA Öğle neşriyatı: - 13.30 

• 13.50 Muhtelif plak neşriyatı. 13.50 -
14.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 14.15 - 14.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18.35 
Plak neşriyatı. 18.35 - 19.10 Çacuklara 

karagöz (Küçük Ali) 19.10 - 19.35 Türk 
musikis ve halk şarkıları (Hikmet Rı

za ve arkadaşları). 19.30 - 19.50 Saat a
yan ve arabça neşriyat. 19.50 - 20.15 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 
Adnan ve arkadaşları). 20.15 - 20.30 
Şevket Süreyya (İktisadi konuşma). 
20.30 - 21.00 Türk musikisi ve halk şar

kıları (Salahaddin ve arkadaşları). 

21.00 - 21.15 Ajans haberleri. 21.15 -
21.55 Stüdyo salon orkestrası. 21.55 -
22.00 Yarınki program ve İstiklal marşı. 

CETVEL: 3 

Muhtelif memleketlerden kredili olarak yapılmış olan mübavaata aid 

Memleketler 

Almanya 

Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 

İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Yugoslavya 
Yunanistan 

teahhüdler yekfınlan. 
Resmi daireler Hususi şahıslar 

22.459.174.-T.L. 

56.792.-T.L. 

607.953.-,, 

187.- ,, 
9.963.- .. 

141.602.- .. 
189. 7 39.- " 
32.213.- ,, 

1.605.879.- ,, 

50.200.- " 
399.- " 

22.208.- ,, 
701.074.-- ., 

22.859.- " 
7.923.- •• -

11.727.995.- T.L. 

343.377.- T.l 
27.408.- ,, 

528.504.- ,, 

24.351.- " 
31.333.- ,, 

202.518.- ., 

74.302.- " 
433.772.- " 
42.746.- ,, 

265. 769.- " 
325.146.- ,, 
285.103.- ,, 

5.735.- •• 
182.269.- ,, 
62.164.- ,, 

23.077.- " 
57 .321.- ,, 

Yekun 3.448.991.- ,, 2.914.895.- ,, 

Yekı'.'ın 

34.187.169.-T. 

400.169.- ,, 
27.408.- ,, 

1.136.457.- .. 
24.351.- ,, 
31.520.- ., 

212.481.- •• 
215.904.- » 

623.511.- ,, 

74.959.- ., 

t.871.648.- " 
37 5.346.- " 
285.502.- ,, 

27.943.- .. 
883.343.- .. 

85.023.- .. 
31.000.- ., 
57.321.- " 

6.363.886.- ,, 

ı. _ Siparişi mukaveleye bağlanmış olduğu halde henüz me~~kı:_te ithal edilme-
miş olan mallar bedelleri yukardaki yekunlarda dahil degtldır. . 

2. _ Almanyaya aid yukardaki yekunda dahil bulun.an altı aya kadar vadeh 

mübayaat: 

Resmi daireler 
Yekün Hususi şahıslar 

3.314.322.- T.L. 5.516.092.- T.L. 8.830.414.- T.L. 

Bakiye daha uwn veya başka vadeli mübayaata aid taahhüdler yekununu 

ifade eder. 
3. - Almanyadan gayri diğer memleketlere aid yukardaki umumi yekunda da_ 

hil altı aya kadar vadeli mübayaat : 

Resmi daireler 
566.830.- T. L. 

Hususi şahıslar 
. 1.967.917.- T.L. 

Yekun 

2.534.747.- T.L. 

Bakiye daha uzun vey.a başka vadeli mübayaata aid teabhüdler i yekunu

nu ifade eder. 

4. - Her memleektin kredili teahhüdleri miz de dahil olmak üzere hesa.ben alacak. 
h bulunacağı meblağ tesbit edilebilmek için 1 numaralı cetv~lde 0 me~e
ket isin gösterilmiş olan blokaj yekununa aynı memlekete a~d o~r~k ışbu 
3 numaralı cetvelde münderiç teahhüdler yekônunun ilave edılmesı ı:;abeder. 

1 

s 

Cütıı~n haırbölf8d~ 

~nt~Döe~lfil~ ~~ırvn~ 

Y HARBDA El-ITELICENS SERViS: ŞEFLJGINI azan: YAPAN ŞiMDiKi INGILIZ iÇ BAKANI 

Samuel Hor 
No:6 Çeviren: Hikmet TUNA 

lngiltere entelicens servis şefile 
yapbğım bir mülakat 

Aylar geçtikçe, işlerin ~üınul ve 
mahiyeti o kadar büyüdü ki, ordunun 
istihbarat şubesi emrinde, bir sürü 
kurmay subayı ve yüzlerce de ikinci 
derecde mesai arkadaşı bulunuyordu. 
Bu kadar büyük teşkilatta geniş ve 
tehlikeli bir ölçüde muvaffakiyetsiz. 
Jik göstermek için her türlü vesile
ler vardı. En mükemmel kimseler 
Fransada bulunuyorlardı; ve yaban· 
cı dil bilmekten başka bir meziyet· 
leri olmıyan namzedlerin seylabmdan 
istihbarat organizosyanlarında bü
yük muhataralar meydana gelmişti. 
Bu muhataralar. bu organizasyonlar
da kendilerine bir nevi sığınak bula
bileceklerini sananların usandırıcı uğ
raşmaları neticesinde daha ziyade a
zamet kesbediyordu. Ancak, bu bü
yük organizasyonların, tabiatiyle, es· 
ki gene) kurmayın dar temeli üzerine 
emin bir şekilde kurulmuı olmasını, 
esas itibariyle, Entelicens Servis'imi. 
zin başında bulunanlarına borçluyuz. 
Harbiye dairesinde, deniz işlerinde ve 
dış bakanlığındaki istihbarat servisi 
şubelerinin het" üçü de, fevkalade mü
kemmel bir adamın elinde idi. Askeri 
istihbarat senisinin başmda, çok iyi 
yetişmiş ve ansiklopedik bir bilgiye 
malik bir asker olan korgeneral Sir 
George Macdonogh bulunuyordu. Bu 
zat, bir yandan askerlik iılerinde 

temayüz etmiş, kurmay subayı olarak 
yetiştirlimiş pek tecrübeli bir profes
yonel askerdi; diğer tarafdan, bu sa
vaşın, orduların yaptıkları bir harb 
değil. bir çok hallerde, iç memleketin 
cephe kadar ehemiyet kesbettiği bir 
milletler harbı olduğunu bilmiyordu. 
lstihbarat aleminde hazan sivillerin, 
mahdud bir bilgi ile yetiştirilmiş olan 
profesyonel subayların baaşramadrk· 
ları bir rolü mükemmel bir şekilde 
yaptıkları realitesini buhranın daha 
ilk günlerinde kavraınııtı. Politika 
sahalarda da geniş maliimatı vardı. 

Genel kurmayda belli başlı bir ölçüde 
bir mei!ek çekememezliğinin ve hodbin
liğin hüküm sürmesinin önüne geçile
memiştir. Zaten başka türlü olabilir 

,mi idi ki? 
Eğer nizami ordu &ubayları, kendi

lerinin tabi tutulduktan esash imtihan
dan geçirilme.miş olan acemilerin ordu
ya cirmelerini bazı vasıtalarla bofi gör. 
memi, olsnlardı, onlarm bu kayıdsız
Mdan insani bir şey olmazdı.. 

Fakat, wnumiyet itibariyle denebi· 
lir ki, harb sürdüğü müddetçe çok ge
niştetihni~ olan tekmil ~ubeler ara&ıada 
hiç biri, hayatin her sahasından &elen 
lnmseJere kapılarını açık bulundurmak. 
ta yenel kurmay kadar teşne davranma
mış ve hiç bir şef de, politikacılann, iş 
adamlarının ve sivillerin hizmetlerinden 
istif ad eyi Sir George Macdonogb kadar 

dü~ünememişti. 

Deniz işleri istihbarat servisi direk
tötü büsbütün başka bir tipti. o. ufak 
tefek, cevval, yaşının hakkettiğinden 

daha ziyade lar saçlı ve ömrümde gör
düğüm en parlak gözlü bir adamdı. Bir 
çoktan kendisini Reggie adiyle tanırlar
dı; gene bir çokları da onu Biinker Hali 
diye anarlardı. Daha 1915 de iken ken
disini facialar, esrarlar ve parlak mu. 
vaffalı:iyetlerle dolu bir atmosfer çevir -
mişti. O, casusları avladığı ;ı;ekaııiyle, 

düıman ajan)a,·ına kurduğu tuzaklariy
le ve bir yığın rapor arasında samandan 
buğdayı ayırmasını bildiği güvenli, tabii 
sevkiyle bütün Whitehall'de tanınmıştı. 

Harbiye daireaindeki arkadaşları gi
bi o da, dışardan gelecek her kabiliyete 
kendi aleminin kapılannı açık bulundu· 
ruyordu. Tanınmış bir borsacı onun 
sağ eli idi ve daha sonralar kendisiyle 
birlikte Roma'dan Londra'ya yolculuk 

ettiğim zaman, lngıltere bankasının bir 
direktörü ile taDJIUDI! bir likör fabrika
sının hissedarlarından biri ile tanışmış
bm. Bunlar da onun en yakın adamları 
idi. 

Ona takdim edildiğim sıra!arda, Rus-

ya'dan aldığı yarım yamalak raporlar 
dolayısiyle fevkalade cam sıkılıyordu. 

Kendisinin bu husustaki tenkid ve mü.. 
lahazalarını büyük bir dikkatle din~emiş 
o)mak!a çok İyi etmiştim; çünkü, üze
rinden birkaç hafta geçtikten sonra, 
nıs deniz kurmayının muayyen ~ubeleri 
arasında irtibat vazifesini gönnekliğim 
icabetti. 

Üçüncü defa olmak üzere, lntelicenı 
ıervi&imttin şefine geliyorum. Bu zat, 
birçok efendilere hizmet eden fakat tek
nik bakımdan dış İJleri bakanlığının ve 

benim doğrudan doğruya amirim olacak 
olan adamın emrinde bulunan şubenin 
şefi idi. Bu fevkalade §ahsiyet hakkın -
da ne söyliyeyim? Eğer kendisini bü
tün teferruatiyle izaha lmlkışacak olur
sam, şimdi faaliyetinin sahası tamamiy
le değişmiş olmakla beraber, istihbarat 
işinde en mukaddes şeylerin esrarını if
şa etmekle tahliye edilebilirim. Eğer 
onu bir kelime ile ifade edecek olursam, 
ihtimal ki, Lordlar kaınarasmm bir aza. 
sı olarak General Macdonogh ile Amiral 
HalPrn arasında bulunacak değerde bir 
adam olmadığı kanaati hasıl o!abilir. Bu 
itibarla, onun fevkalade vasıflarını teba
rüz ettirmekle iktifa edeecğim; fakat, 
kim olduğu anlaşılacak yahud faaliyeti. 
ni meydana çıkaracak kadar çok anlat
mıyacağım. 

Bu zat, gerek maddi gerekse manevi 
bakımdan, her hususta, romanların tas
vir ettikleri bir casus kıralmın tamamiy
le aksi idi. 

Sohbeti hoştu. insani duygularla ha
reket eder, tok sözlü ve açık konuşur, 

hiç değilse görünüşte sade, bir adamdı. 
Böyle birisinin Britanya "Mısır işi'' nin 
başı ve dünyanın her bucağında gizli 
ajanlan bulunan bir adam olduğunu 

kim aklına getirebilir? 
(Sonu var) 

14 buçuk saat havada 
kalan bir pilotumuz 
Dünya rekorunu kırmak üzere pla

nörle havalanmış olan pilot Ali rüzgar 
kesildiği için 14 saat 30 dakika havada 
kaldıktan sonra inmiştir, 

Belediyeler Bankasında 
Belediyeler Bankasının 936 hesab 

yılı umumi heyeti dün saat 15 de Diva
nı Muhasebat dairesinde, Divanı Muha
sebat Reisi Bay Seyfi Oranın reisliği 
altında alelade toplantısrnı yapmıştır. 

Umumi heyet ruznamede yazılı hu
susatı müzakere ederek blançoyu kabul 
ve tasdik ve idare meclisini ibra etmiş

tir. 

Festi vale gelen heyetler 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Son İs

tanbul festivaline iştirak eden romen 
ve bulgar heyetleri bu gün r ~mleket. 
lerine dönmüşlerdir. Misafirler istas
yonda belediye mümessilleri tarafın. 
dan uğurlanmışlardır. Diğerleri de ya. 

rın gideceklerdir. 
... 

Zavallı bir hamal 

İstanbul , 3 (Telefonla) - Ali adlı 
bir hamal Sirkeci vapur iskelesinde bir 

arabadan yük indirirken yere yuvar

lanmış, başından ağır surette yaralan
mıştır. Ali Derhal tedavi altına alın
mıştır. 

Türkiyede oturan ecnebiler 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Türkiye
de oturan ecnebiler hakkındaki kanu
nun meriyete girmesi üzerine üç gün-

denbcri Eemniyet dördüncü şube mü
dürlüğüne ikan.et tezkerelerini değiş
tirmek üzere binden fazla müracaat ra
pı lmıştır. Üç gün içinde değiştirilen 
tezkereler 800 kadardır. 



6 ===============.ı=======================ıı============== ULUS 
İLAN 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma 1 

Komisyonu ilanları 
"-----------~--- -------------~--... 

!LAN 
1 - Antalya garnizonunun yıllık ihtiyacı olan 234000 kilo at· 

keri evsafta un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 10.9.937 cuma !Unil saat 10 da İspartada tümen 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - lJnun tahmin bedeli 12 kuruş ve muvakkat teminatı 2633 

liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir . 
4 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve· 

sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarım ihale saatin
den en az bir saat evveline kadar mezkilr komisyona vermelen • 

(2870) 2--4439 

1 LAN 
Edirne garnizonunun bir birliğinin ihtiyacı İ<fin 189960 kilo 

arpa 16.9.937 perşmebe günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle satın a· 
lınacaktır. Arpanın muhammen tutarı 5 kuruş ve ilk teminatı 713 
liradır. Şartname ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. İstek· 
lilerin ı490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlarını havi teklif mektublarım ihale saatından en az bir sa-
at eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. (2973) 2-4469 

İLAN 
1 - Çl!rkez köyünde gösterilecek mahalde bir pavyonun ka

palı zarfla eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü saat 16.30 da yapı· 
lacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 30424 lira 64 kuruştur. Şartnamesi 
her gün öğleden evel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2282 li· 
rahk ilk teminat makbuz veya mektublariyle 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerinde yazılı \•esikalariyle beraber ihale saatından 
en az bir saat evetine kadar teklif mektublariyle Fındıklıda komu-
tanlık satm alma komisyonuna vermeleri. (2969) 2-4493 

Yulaf 
ton 

108 İzmit 
72 Adapazarı 
78 Bolu 

516 Tuzla 

1 LAN 

444 Gebze 
1218 Yekün 

1 - İzmit tümen birliklerinin ihtiyacı için yukarıda yazılr 1218 
~on yulafın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi l3.9.93i pazartesı günü 
saat 15 de Izmitte tümen satın alma komisronunda yapılacaktır. 

2 - Yulafın beher kilo tahmini fiyatı 5 kuruş ve hepsinin ilk 
teminatı 4568 liradır. Şartnamesi İzmitte tümen ve Ankara, İstan
bul levazım amirlikleri satın alma komisyonlarında görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatın
dan en az bir saat evetine kadar mezklıı komisyona vermeleri. 

(2977) 2--4494 

t LAN 
1 - Denizli garnizonu hayvanatı ihtiyacı için 474500 kilo arpa 

kapa!.ı ~zrfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15.9.937 çarşam
ba gunu saat 11 de İspartada tümen satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Arpanın beher kilo muhammen fiyatı 3 kuruş 75 santim ve 
muvakkat teminatı 1668 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbu~larını havi teklif mektublarını ihale saatm· 
dan en az bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2971) 2-4511 

1 LAN 
1 - Tefenni garnizonu hayvanatı ihtiyacı için 389.500 kilo ar

pa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 16.9.937 saat 
per~e,nbe günü saat 10 da İspartada tümen satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

. 2 - Arpanın beher kilo muhammen fiyatı 4 kuruş muvakkat te
mınatı 1461 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbu,darını havi teklif mektublarmı ihale saatm
dan en az bir saat evcline kadar mezkfir komisyona vermeleri. 

(2576) 2~4515 

İLAN 
l - Merzifondaki kıtaatrn ihtiyacı olan l 50 bin kilo un kapah 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştux. 
2 - Unun tahmin edilen bedeli 20250 lira ve muvakkat teminatı 

1519 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
3 - İhalesi 17.9.1937 cuma günü saat 15 de Merzifonda askeri 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve

sıka ve tem~nat makbu.darmı havi teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bır saat evelıne kadar mezkO.r komisyona vermeleri. 

(3074) 2~588 

t LAN 

. 1 - Merzifondaki kıtaatı hayvanatxnın ihtiyacı olan 445 bin 
kılo arpa kap~lı za:f usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmın edılen bedeli 18515 lira ve ilk teminatı 1388 lira 67 
kuruştur. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

3 - thalesi 17.9.937 cuma günü saat 16 da Merzifonda satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

.4 - İsteklilerin 2490 sayrlı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
ve~ıka ve temi~at makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale sa
atınden en az hır saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3075) 2--4589 

1 LAN 
1 - Polatlı garnioznunun ihtiyacı olan 76 ton kuru ot açık 

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

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

mınatı 200 lır~dı~. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
. 4 - İsteklıe"ıerın 2490 sayıh kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve

sıka ve teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatti" mezkur ko · 
yona gelmeleri. (3073) 2-459~ıs-

İLAN 
. 1 - Polatlı alayının ihtiyacı olan 48 ton linyit kömürü aç k ek· 

sıltme ile münakasaya konulmuştur. 1 

2 - İhalesi 18.9.937 pazartesi günü saat 15 de Polatlıda alay 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

. 3 - Köı:rıürün beher ton tahmini fiyatı 10 lira ve muvakkat te
mınatı 36 lıradrr. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir 

.4 - İstek~ilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
ve.sıka ve t.~mmat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte mezkur ko-
mısyona muracaatları. (3078) 2--4601 

t LAN 
. 1 -. Pola~.lı garnizonunun ihtiyacı olan 130 ton saman açık ek

sıltme ıle munakasaya konulmuştur. 
2 - İh~lesi. 16.9.937 perşembe günii saat 15 de Polatlıda ala 

satın alma komısyonunda yapılacaktır. y 
~ - Sam:ının beher kilo tahmini fiyatı 1 kuruş ve muvakkat 

temınatı 97 lıradrr. Şartnamesi her gün komisyonda gör .. l bT 
4 İ t kı·ı . 2 9 u e ı ır. . - s e · .ı erın 4 O :ıy ılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 

ve.sıka ve t~mınat makbu ı:ıa riyle yazılı gün ve saatte mezkAr k • 
• mısyona muracaatları. ( ~079) 2--4~02 ° 

1 - Polatlı garnizonunun ihtiyacı olan 265 ton yulaf kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 16.9.937 perşembe günü saat 15 de Polatlıda alay 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Yulafrn beher kilo muhammen fiati 4 kuruş ilk teminatı 
805 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbı,zlariyle teklif mektublarını ihale saatından 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3080) 2--4603 

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

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

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

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

vesika ve teminat makbuzlariyle ya1:1lı gün ve saatte mezkür ko-
misyona müracaatları. (3082) 2--4604 

i LAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı olan 6000 kilo patatis a

çık eksiltme ile münakasaya konulmustur. 
2 - İhalesi 18.9.937 pazartesi gün.Ü saat 15 de Polatlrda alay 

satın alma komisyonunda yapılacaktır . 
3 - Patatisin muhammen tutarı 7 kuruş 50 santim ve muvak

kat teminatı 34 liradır. Şartnamesi ko:nisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve

sika ve teminat makbuzlarivle yazılı gün ve saatte mezktır komis· 
yona gelmeleri. (3083) 2--4605 

İLAN 
1 - Polatlı topçu taburu ihtiyacı için 33.000 kilo odun açık ek

siltme ile münak;ısya konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 18.9.937 pazartesi günü saat ıs de Polatlıda alay 

satın alma komisvonunda yapılacaktır. 
3 - Odunun muhammen bedeli 2 kurus muvakkat teminatı 50 

liradır. Şartnamesı her gün komısyonda gÖrülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ı, 3 cü maddelerindeki 

vesika ve teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte mezkur ko-
misyona müracaatları. (3084) 2--4606 

İLAN 
Bornovadaki alay için 90.000, Gaziemirdeki alay için 170.000, 

Aydındaki alay için 146.000, Tiredeki alay için 150.000 kilo un ka 
palı zarfla münakasay konulmuştur. Münakasaları 20 eylül pazar
tesi günü saat 10, 15, 16 da yapılacaktır. Bornovadaki unun tutarı 
11025 lira muvakkat teminatı 827 lira. Gaziemirdeki unun tutarı 
20.825 lira muvakkat teminatı 1562 lira. Aydındaki unun tutarı 
17885 lira muvakkat teminatı 1342 lira. Tiredeki unun tutarı 18375 
lira muvakkat teminatı 137 liradır. İsteklilerin kanuni vesikalarla 
vaktinde Bornovada satın alma komisyonuna müracaatları. (3177) 

3-4746 

t LAN 
1 - Ankara garnızon birlik ve müesseseıerı nayvanatının ihti

yacı için 203700 kilo samanın 22.9.937 çarşamba günü saat 15 de a
çık eksiltmesi yapılacaktır. 

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

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 ncü maddelerindeki vesika temi
nat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (3178) 3--4747 

İLAN 
1 - Tefenni garnizonunun yıllık ihtiyacı için 389.500 kilo yu· 

!afm kapalı zarfla eksiltmesi 16.9.937 perşembe günü saat 1 l de 
Ispartada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Yulafın beher kilo muhammen fiyatı beş kuruş ve mu
vakkat teminatrl876 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. 

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

(2872) 2-4512 

t LA N 
l - Harb okulu hayvanatının ihtiyacı ıçın ı:ıs ton saman 21.9. 

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

25 kuruştur. Ş.ar~amesi her gün ko~isyonda parasrz görülür. 
3 - İsteklılerın kanunun 2, 3 ncu maddelerindeki vesika temi

nat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonuna ~etmeleri. (3179) 3--4748 

t LAN 
.ı - Harb okulu ihtiyacı için eksiltmeye konulan 10 ton kavuna 

eksıltme günü istekli çrkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 12.9.937 salı günü saat 10 da levazxm amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kavunun tutan 600 lira olup muvakkat teminatr 45 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

. 4 - İstektile~in kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
mınat makbuzlarıyle yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(3095) 3--4738 

t LAN 
1 - Konyadaki kıtaatm senelik ihtiyacı için 400 ton yulaf ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
. 2 . .=-:- Eksilbnesi 21.9.937 sair günü saat 15 de Kon yada Lv. a

mırlıgı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yulafın muhammen bedeli 17800 lira ve şartnam · d ki 

'r;ı de 25 mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk temin:stıın 1~68 
lı~a _75 k~ruştur. Şartnam~i Konya, A~.k~ra, .İstanbul levazım §. 
mırlıklerı satın alma komısyonlannda gorulebılir. 
. 4 - İste.klilerin 2490 sayılr kan~nun 2. 3 cü maddelerindeki ve

sıka ve. temınat makbuzlariyle tekltf mektublarını ihale saat d 
en az bır saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. ın an 

(3133) 3--4734 

t LAN 
l - Polatlı garnizonunun erat pavyonlarında yaptrnlcak t ·• 

rat ve bazı eksiklerinin ikmali için keşifnamesinde yazılı mal amı 
satın alınacaktır. zeme 

t 
5
2
1 
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hammek n bedeli ~86 lira ~O kuruştur. Muvakkat temina-

ı ıra 8 uruştur. Ker.t.-.ameyı ve şartnamesini görmek · t' _ 
1 h ·· k · r ·~ 1 ıs ı yen er er gun ornısyona müracaat an. 
3 - .İhalesi 7.9.937 salı günü saat 15 de Polatlıda alay satın al

ma komısyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerı·ndek· 'k · ı ve-

sı a ve .~emınat1 makbuzlariyle yazdı gün ve saatte mezkO.r komis· 
yona muracaat arı. (3081) 3-4740 

t LAN 
.ı - An.kara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için açık 

e~.sı~.tmed~ ıken_pazarlığa çevrilen 16 ton taze bamyaya ilk pazarlık 
gununde ısteklı çıkmadığından 12.9.937 tarihine kadar pazarlrg-ı 
devam edecektir. 

2 - Bamyan~n tutarı 1920 lira olup muvakkat teminatı 144 li
radır. Şartnamesı her gün komisyonda görülebilir. 

. 3 - İsteklile~in kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
mınat .. makbuzlanyle yazılı güne kadar pazarlığı yapılmak üzere 
her gun levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 
. (3096) 4739 

Askeri afbrikalar Umum Mi.ıdurlü ~alınalma 
Komisyonu İlanları 

~~~~~~-----' 

1000 KİLO ctv A 
Tahmin edilen bedeli 3500 lira olan yukarıda mikdarı ve cınsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 17.9.937 cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
e?ilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rın muvakkat teminat olan 262 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komia-
yona müracaatları. (3067) 2--4591 

3000 KİLO KELLE KARPİT 
Tahmin edilen bedeli 750 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

y~zılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
~ısyonunca 15.9.937 çarşamba günü saat 14.30 da açık eksiltme ile 
ı?ale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lıplerin muvakkat teminat olan 56 lira 25 kuruş ve 2490 numaralı 
k~nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkO.r gün ve saatte ko-
mısyona müracaatları. (3068) 2--4592 

5 TON MUKAVVA 
Tahmin edilen bedeli 4250 lira olan yukarıda mikdarr ve cVısi 

ya.zılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
mısyonunca 17.9.937 cuma günü saat 14.30 da açık eksiltme ile ihale 
e~ilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rın muvakkat teminat olan 318 lira 75 kuruş ve 2490 numaralr kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis· 
yona müracaatları. (3069) 2--4593 

184 TON DÖKÜM KOKU 
Tahmin edilen bedeli 9016 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

y~zılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
n:ısyonunca 21.9.937 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf ile ihale c
d.ılecektir. Şartname parasrz olarak komisyondan verilir. Talible
rın muvakkat teminat olan 676 lira 20 kuruşu havi teklif mektub
larını mezkur günde saat 14.30 za kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve· 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3152) 

3-4731 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 
Komisyonu llanl<'rı 

·-------~-------- ~~----~----~~ 
BtLlT 

1) Yedi kalem döküm malzemesi açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 4500 lira olup ilk teminat parası 337 

lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 21. eylül 937 salı günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2; 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. 
M V satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (2S26) 

BİLİT 
1) 17.000 kılo karpit açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 4420 lira olup ilk teminat parası 331 

lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 6 eylül 937 pazartesi günü saat 14 dedir. 
4) Eksitlmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunu 2, 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. 
M. vekaleti satm alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(2846) 2--4353 
İLAN 

1 - Her bir metresine tahmin edilen fiyatr 600 kuruı olan 5000 
metre kurşuni renkte kaputluk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 125 kuruşa almak ve örneğini görmek isti-
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarr 1875 liradır. 
4 - İhalesi 23.9.937 perşembe günü saat 11 dedir. 
5 - Münaaksaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cil 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarından en az bir saat evel M. M. V. SA. 
AL. KO. na vermeleri. (3186) 3-4749 

!LAN 
1 - Konyadaki kıtaatrn ihtiyacı için 400 ton arpa kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 21.9.937 salı günü saat 15 de Konyada kor satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 16800 lira ve ilk teminatı 1575 liradır. 

Şartnamesi Konyada kolordu İstanbul ve Ankara levazım amirilik
leri satın alma komisyonlarında parasız olarak görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 saydı kanunun 2, 3 cü madcklerindeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatmdan 
en az bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermeleri. 

{3131) 3-4736 

lLAN 
1 - Konyadaki krtaatın senelik ihtiyacı için 50o"' ton yulaf ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 21.9.937 salı günü saat 15.30 da Konyada leva

zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yulafm muhammen tutan 22250 lira ve şartnamesindeki 

yüzde yirmi beş mikdar fazlasr da dahil olduğu halde ilk teminatı 
2085 lira 94 kurştur. Şartnamesi, Konya, Ankara. İstanbul levazım 
amirliği satın alma komisyonlarından alrnabilir. 

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

(3132) 3--4735 

tLAN 
1 - Çorum garnızonundaki kıtaatın ihtiyacı ıçın 200 bin kilo 

un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 -: Eksiltmesi 30.9.937 perşembe günü saat 15 de Çorumda or

du gazınosunda satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun muhammen bedeli 33000 lira ve ilk teminatı 2475 

liradır. Şartnamesi 165 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve

sika ve teminat makbu.ılariyle teklit mektublarınr ihale saatından 
en az bir saat eveline kadar mezki\r komisyona vermeleri. 

(3128) 3--4737 

İLAN 
1 - Ankara muhahz alayı hayvanatmrn ıhtıyacı için 300 ton 

samanın kapalı zarfla eksiltmesi 20.9.937 pazartesi günü saat 15 
yapılacaktır. 

2 - Samanın tutarı 5400 lira olup muvakkat teminatı 405 lira· 
dır. Şartnames~ h.er gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklıerın kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve tc· 
~inat makhu.zlarını havi tekli fmektublarını yazılı gün ve saattan 
bır saat evelıne kadar levazrm amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3176) 3--4745 

t LAN 
. A Kır~lareli tümen birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla alınacağı 
ılan edılen 1327 ton ekmeklik una talih cıkmadığından yeniden ka· 
pah zar~la satın alınacaktır. Muhammen fiatr 14 kurus olup tutarı 
185780 lıradır. t.lk teminatı 10339 liradır. Şartnamesi her g'Ün tüm 
satın ~.lma komısyonundan 950 kuruş mukabilinde verilir. İhalesi 
2~ eylul 937 .pazartesi günü saat 16 dadır. Talihlerin kanunun 2. 3 
~u ma~~elerındeki vesika ve teminat mektublarını havi zarfların' 
ıhale gu.n ve saatm<lan en o.z bir saat eveline kadar tümen sı\tm al• 
ma komısyonuna vermeleri. (317~) ., •7 • • 
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KREM 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yıo.ğsu gündüz için beyu renkli 
S - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

tNGtLtZ KANZUK ECZA NESİ. 
~ 'BevoRlu - tstanb11l ~ 
~~ ~.. ~~ .. ~ 

l 1ürk Spor Kurumu 
Genel lerkezinden : 

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

An!<a.ra Belediye Reisliği ilanları 
~--------------- -----------------

İLAN 
Otobüs idaresinde bulunan yanık yağlara istekli çıkmadığından 

17.9-937 tarihine kadar bir ay içinde pazarlıkla satılacağın~an ta
lih olanların her cuma ve sah günleri saat on buçukta beledıye en
cümenine müracaatları (2806) 2-4272 

tLAN 
Otobüs idaresine alınacak keresteye ısteklı çıkmadığından 

17 .9-937 cuma gününe kadar bir ay içinde pazarlıkla alınac_ağından 
isteklilerin her cuma ve salı günleri saat on buçukta beledıye en
cümenine müracaatları (2810) 2-4267 

1 LAN 
1 - Temizlik hayvanatına alınacak 67.600 kilo yulaf ve 54.100 

kilo kuru ot için istekli çıkmadığından açık eksiltmesi on gün uza· 
tı?mıştır. 

ı - Muhammen bedeli 3989 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 299,18 Iiradn 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gun yazı işlen kale

mine ve isteklilerin de 10 eylül 1937 cuma günü saat 10.5 da belediye 
encumenine müracatları 2-4583 

inhisarlar Umum Müdiirl~Oiinden 
1 - Şartname, ve planı mucibince Paşabahçe ispirto fabrikası 

arasında yaptırlacak kılıf anbarı binası kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (25094.80) lira ve muvakkat teminat 
1883 liradır. 

3 - Eksiltme 6.9.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 
de Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki ahm ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 126 kuruş mukabilinde her gün inhisarlar in
şaat şubesinden alınabilir. 

S - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve yüzde 7.5 gü
\·cnmek parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına ve-
rilmelidir. (2926) 2-4386 

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

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

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

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

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

(3146) 3-4727 

Ankara valiliğinden: 
• 

Polatlı - Eskişehir yolunda Sakarya üzerindeki Beylik köprü 
tamir işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü saat 14.5 da daimi encümen o
dasında yapılacaktır. Keşi{ bedeli (1683) lira (29) kuruştur ve mu
vakkat teminatı (26) lira (30) kuruştur. 

İstekliler ticaret odası vesikasiyle teminat makbuzu ve nafıa 
tnüdürlügünden alacakları.ehliyet vesikalariyle birlikte olarak yu
lrarıdi geçen gün ve saatta daimi encümene müracaatları. 

İsteklilerin keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (3189) 3-4751 

Türk Hava K11rumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 
5 inci keşide 11 eylUl 1937 dedir 

Büyük İkramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

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

Nafıa Vekaletinden 
14 eylül 937 salı günü saat 11 de Ankara nafıa vekaleti malze

me eksiltme komisyonunda 21.000 lira muhammen bedelli 100 bey· 
gir kuvvetinde 1 Turbo elektrik grubunun pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada vekalet malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 1575 liradır. 
İsteklilerin. v:~~lett~n talimatnamesine göre alınmış olan mal

zeme müteahhıdlıg1 vesıkası ve teminat mektubu veya makbuziyle 
birlikte 14 eylül 937 salı günü saat ıı de komisyonda bulunmaları 
lazımdır. (2984) 2-4520 

Af yonkarahisar Belediye Reisliğinden : 
ı - Yapılacak insaat Afyonkarahisar belediyesine aid yeni be

lediye binası inşasıdır. 
2 _ Bed.eli k.eşfi 49~66 lira 63 kuru§tur. . 
3 - Bu ışe aıd fennı şartname, eksiltme şartnamesi, resım. ke

şif evrakları 225 kuruş mukabili Afyon belediyesinden verilecektir. 
4 - Bu inşaat 17.8.937 tarihinden itibaren 7.9.937 tarihine rast· 

]ayan salı gününe kadar yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf u • 
suiiyle eksiltmeye konulmuştur. 

5 _ İhalesi 7.9.937_ tari~inde salı günü saat 15 de Afyonkarahi
sar belediyesinde encumenr belediyece icra kılınacalı:tır. 

6 _ Teklif mektubları mezkfır saatten bir saat eveline kadar 
behemehal encümene verilmiş olacaktır. 

7 _ Muvakkat teminat mikdarı 3687 lira 50 kuruştur. 

8 _ Talihlerin en aşağı otuz bin liralık yapı işi yaptıklarına 
dair nafıa bakanlı~ından alınmış ve ehliyet vesikasını haiz bulu· 
nacaktır. (5461) 2-4522 

·arhavlıQ-ındaıı : 
180 lira ücretli belediyemiz mühendisliği münhaldir. Yüksek mii· 

hendis mektebi diplomasını haiz olması aranılan isteklilerin evra· 
kı nizamiye ve kısa hal terciimesiyle birlikte belediyemize müra-
caatları ilan olunur. (3045) 2-4560 

Ankara Valiliğinden 
t - Eksiltmeye konulan iş; Ankara Kırşehir yolunun 64 ile 

69 uncu kilometreleri arasında yapılacak tesviyei turabiye, imalatı 
smaiye ve şosa inşaatıdır: 

Keşif bedeli (33427) lıra .<~3) kuruştur. 
2 _ Eksiltme. 6.9.937 tarıhıne müsadif pazartesi günü saat 15.5 

da vilayet daimi encümeni odasrnda kapalı zarf usuliyle yapılacak
tır. 

3 - isteklilerin teklif mektublarını ticaret odası vesikasını 
ve 2507 lira 6 kuruşluk ~uvakkat temi~atlariyle nafıa vekUe.tin· 
den aldıkları 937 yılına aıd müteahhidlik ehliyeti fenniye vesıka
sını hamilen ikinci maddede vazıh saatten bir saat evetine kadar 
encümen reisliğine müracaatları Hizımdır. 

4 - İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (2905) 2-4370 

Nafıa V~kalt·tinden: 
12 birinciteşrin 937 salı günü saat 15 de Ankarada vekalet mal

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

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

Muvakkat teminat 1912 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre vekalet

ten alınmış malzeme müteahhidliği vesikası ile birlikte 12 birinci 
teşrin 937 salı günü saat 14 e kadar vekalet malzeme müdürlüğüne 
vermeleri lazımdır. (2915) 2-4518 

Ankara ask.erlik şubesi 
reisliğinden : 

Ankara askerlik şubesinde kayıdh bulunan 314 (dahil) ila 325 
(dahil) doğumlara kadar yedek yaya yarsubaylar 45 günlük talim 
için 4.9.937 de kıtaya sevk edileceklerinden hemen şubeye müra
caatları. 

Bu doğumlardan olup da muazzafdan istifa ve tekaüd suretiyle 
ayrılanlar ile gümrilk ve orman ve muhafız kıtalarında üinformah 
olarak çalışanlar ve tahsil, ticaret ve sair maksadalrla yabancı 
memleketlerde bulunanlar ve serbest meslekte çalıtanlar bu dave
te gelmiyeceklerdir. 

Bu subaylardan talim için çağrılacakların namlarına ve adres-
lerine tebliğat yapılmıştır. (3164) 3-4704 

~--REÇETELERiNiZi---• 
( Sakarya Eczane ) ıinden vaptırınız. Her istedi 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmt, huaust müesse
sata azami kolavlık ~österilir. Ulus. Halk sineması sırusmd~ 
Telefon : 2018 

•i1rtiirlü~nden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı 

' 
Eksiltm:sinin 20 ağustos 937 c~ma günü ~apıl~cağı ilan olu

nan ~7781 lıra 85 kuruş bedel keşiflı ~ntalfa lıse bınası ikinci kı
sun ınşaatına ehliyeti kanuniyeyi haız talıb çıkmadığından şart
namesi tadil edilerek iş tekrar eksiltmeye .kon;ılmuştur. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Antalya lısesı pavyon binası ikin
ci kısım T?evcud betonarme iskelet üze~ine tuğl.~ıvar kapı pen
cere ve saır teferruat inşaatı keşif bedelı 37781 !ıra 85 kuruş. 

2 - Bu işe aid sartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme Şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, . 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesı, 
E - Hususi şartname hülasası, 
F - Ke~if cetveli 
'G - Proje. 
İstiyenler bu şartnamelerle ve evrakı bedelsiz olarak Antaıya 

nafıa rnüdrlüğünden alabilirler. . .. 
3 - Eksiltme 20.9.937 pazartesi günu saat 10 da Antalya nafıa 

dairesinde yapılacaktır. . 
4 - Eksiltme kapalı zarf usutırle y~pıl~caktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ı~teklı~erın .2833.64 lira muvak

k.at teminat vermesi bundanbaşka aşagıdakı vesık~~an haiz olup ge
tınneleri lazımdır. Nafıa vekaletinden alınmış muteahhidlik vesi· 
kası ve yaptığı işlere aid bonservisler. .. .. 

6 - Teklif mektublarını yukarıda 3 unc.~ ~~~~de yazılı saat· 
ten bir saat eveline kadar Antalya nafıa mudurlugu dairesine ge
tirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihaye~. 3 .. üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın m~hur mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecıkmeler kabul edil· 
mez. (3046) 2-4561 

SEF 

Baş ve Diş 

Romatizma 

Grip 

derhal 

geçirir 

Eczaneler
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Baş ağrısından çok 
~ ıztırap çekiyordum. 
Sefa/in.. aliiJ/ı:. fan -
sonra ne rahatım ! 

Çorum vilayeti naf ia 
müdürlüğünden : 

1?.9.937 cuma günü saat 15 de Çorum Nafıa eksiltme komısyonun
da ıhalesi yapılmak üzere 30381.37 lira keşif bedelli ceza evi inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
. Şartname, pliin, keşif ve buna müteferri diğer evrak Nafıa daire
ıınde görülebilir. Muvakkat teminat 2278-60 liradır. İsteklilerin 
teklif mektuplarile müteahhitlik vesikalarını ihale günü saat 14 de 
kadar ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. 2-4618 

Askeri fabrikalar Ticaret kaleminden: 
500 TON HURDA DEMİR 

Yukarıda yazılı malzeme 10 eylül 1937 çarşamba günü saat 14 
de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi hergün ticaret kalemin
de görülebilir. İsteklilerin yukrıda tayin edilen günde yüzde 7.5 te
minatlariyle birlikte ticaret kalemine müracaat etmeleri 

(3049) 2--4617 

Gümrük Muhafaza Gene] Komutanlığı 
İstanbul Satın Alma Komisyonundan · 

1 - 4031 takım yazlık elbisenin kapalı zarfla eksiltmesine S· 

tekli çıkmadığından 9.9.937 perşembe günü saat 15 de pazarlığı 
yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 22. 170 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır, görülebilir. 
4 - f steklilerin ilk teminat olarak 1663 liralık vezne makbuzu 

veya banka mektııbları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün Ga
latada eski ithalat gilmrüğü binasında komutanlık satın alma ko-
misvonuna gelmeleri. (2820) 2-4315 

Harta Genef Oirektörlü~iinden: 
1 - Harta kıta erleri için (1300) çift potin kapalı azrf usu

liyle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (6110) muvakkat teminat (458) lira (25) 

kuruştur. İhale günü 6. eylül 937 pazartesi günü saat (15) tedir. 
İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin 
de teklif mektublarını ihale saatından bir saat eve) Cebecide harta 
genel direktörlük satın alma komisyonuna getirmeleri. 

(2854) 2-4323 

Ankara bölge sanat okulu 
direktörlü~ndPn: 

Okulumuz talebeleri için yaptmlacak dahili elbiseler içın açık 
eksiltme ile kumaş alınacaktır. lsteldilerin kumaş nümunesiyle 
şartnameyi görmek üzere her gün okul direktörlüğüne eksiltmeye 
gireceklerin de % 7.S teminatlariyle birlikte 9-9-937 tarihine tesa
düf eden perşembe günü saat 14 te Ankarada Okullar Sağısmanh
ğında toplanacak alım satım komisyonuna müracaatları. 

Cinsi Mikdarı Fiatı Tutarı Teminatı 
Hakim kumaş 70 Sm. 
eninde. 1750 metre 50 875 lira 65.62 lira 

(2988) 2-4478 

Ankara valiliğinden: 
Stdyom sahasının sulanması için lüı:um olan malzeme açık ek

siltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 9.9.937 perşembe günü saat 15 de vilayet encümeni 

riyaset odasında olacaktır. 
Keşif bedeli (1694) lira 6 kuruş; muvakkat teminatı 127 lira 6 

kuruştur. İsteklilerin Ticaret odası vesikasını ve teminat mektubu 
veya makbuzlarla birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte vilayet en· 
cümeni daimisine müracaatları. 

İstekliler, keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürliığünde 
gözden geçirebilirler. (2987) 2-4477 

Ankara belediyesinden : 
1 - Otomobil taksimetlerinin yeni tarifeye göre ayar ettirilme

si ve bu işin ı eylül 1937 tarihine kadar bitirilmesi ilan edilmişti. 
2 - Bu tarihe kadar taksimetrelerin ayarlanma işinin ölçüleı ve 

ayar başmüfettişliğince bitirilemiyeceği anlaşıldığından bu müddet 
1 teşrinievel 1937 tarihine kadar temdid edilmiştir. 

3 - Alakadarların verilen mühlet zarfında taksimetrelerinı be· 
hemehal ayar ettirmiş bulunmaları lazımdır. Bu müddet i~inde sa
atlerini ayar ettirmiyen taksiJer işten menedilecektir. 

4 7 Taksi sahipl~rinin a~ar ve ölçü.ler başmüfettişliği vasıtasiy
le eskı damgalarını ıptal ettırerek yenı ayar edilen saatlerini dam
galatmak üzere mezkQr müfettişliğe müracaatları ilan olunur. 

(3101) 2~4587 
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KIZILAV 
HAST ABAKICI 

HEMSiRELER 
• 

Okulu Direktörlüğünden : 
Yeni ders yılma hazırlanmaktadır. Okul geceli ve 

parasızdır. Okul, genç bayanların hasta bakıcı ve zi
yaretçi hemşire yetişerek, hastanelerde ve umumi sı
hatla alakadar olan müesseselerde çalışmalarına mah
sustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. 
Dersler hususi doktor profesörler ve muallimler tara
f mdan verilir. 

isteklilerin iyi ahlaklı ve sıhatli ve en az orta tah-
sili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla 
izahat için yazı ile veya bizzat lstanbulda Akııarayda 
Haseki caddesinde okul direktörlüğüne müracaat edil
mesi. 15 eylul 1937 den sonra müracaatlar kabul edil-
miyecektir. 3-4653 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 1 
Müdürliiğü Satmalma Komisyonu ilanları 

t LAN 

Muhammen bedeli 19224 lira olan muhtelif 14 kalem vagon akü
mülatör plak ve teferruatı 14.10.1937 per~embe günü saat lS.30- da 
kapalı zarf usuli ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1441,80 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhit~i~ v~esikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reıslıgıne verme
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay· 
darpasada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(2999) 2--4613 

İLAN 
Muhammen bedeli 5222,50 lira olan muhtelif dört kalem telgraf 

ve elektrik izolatörleri için deve boynu ve düz demir mesnetler 29. 
9.1937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 391,69 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpasada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3000) 2--4614 

1 LAN 
İlk eksiltmesi feshedilerek yeni eksiltme günü bilahare bildiri

leceği ilan edilen ve beher tonunun muhammen bedeli 52,50 lira olan 
takriben 450 ton lokomotif ,otomotris ve ocak ateş tuğlaları 18.10. 
1937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada ida· 
re binasında satın alınacaktır. ' 

Bu işe girmek istiyenlerin 1771,88 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. {3008) 2-4615 

1LAN 
Muhammen bedeli 3437 50 lira olan 25000 ton Krible alman ma

den kömürü 18.10.1937 pazartesi günü saat 15,lS de kapalı zarf usu
lü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 17500 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.15 e kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler 1719 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (3007) 3-4673 

1 LAN 
Muhammen bedeli 15190 lira olan 155 ton karpit 19.10.937 salı 

günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1139.2S liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vetiikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara malezme dairesinden; Hay· 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3161) 3-4733 

1 LA N 
Muhammen bedeli 16.000 lira olan 200 ton Hematit döküm piki 

20.9.937 pazartesi günü saat lS.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1.200 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa mütealhhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine ver
me !eri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden 

(3160) 

tLA.N 

malzeme dairesinden, 
dağıtılmaktadır. 

3-4728 

Muhammen bedeli 22000 lira olan muhtelif cins lastik malzeme
si 21.10 .937 perşemb"e günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1650 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün 14.30 a kadar komisyona reisliğine vermele
ri lazımdır .• 

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

(3144) 3-4732 

Bandırma Malmüdürlüğünden 
. Manyas gölü civarındaki tuzla binası dahil olmak üzere Man

yas gölünün otuz üç bin lira bedel muhammenli saydiye resmi ve 
avlamak hakkı haziran 937 tarihinden itibaren üç seneliği 10.8.937 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık arttırma suretiyle mü
zayedeye konulmuş ve ihale günü olan 30 ağustos 937 tarihine ka
dar talih çıkmadığından 9.9.937 perşembe gi.inü ihale edilmek üzere 
31.f'.937 tarihinden itibaren on gün müddetle temdid edildiği ilil.1 
5>luııur. (3170) 3-4752 

Vali li~inden: 
Keşif bedeli 1201 lira 66 kuruştan ibaret bulunan Bala kazasx 

hususi idare dispanser binasınm tamiri için talih zuhur etmedi
ğinden 2490 sayılı kanunun 7 inci aıaddesinin ikinci fıkrasına gö· 
re bir ay müddetle pazarhğa konmuştur. İsteklilerin her pazartesi 
ve perşembe günleri saat 14.30 da vilayet daimi encümennie müra-
caatları. (3168) 3--4729 

J andarma 
k.ara satın 

~enel 
alma 

komutanhiı An 
komisyonunrlan~ 

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

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

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

Ankara tarih, dil, coğrafya 
fakültesi direk~törlüğünden : 

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

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

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

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

5 - İtan ücreti müteahhide aiddir. (3172) 3-4730 

Vakıflar umum müdürlüğünden: 
İkinci vakıf apartıman mağaza istorlarınm keşfi mucibince 842 

lira 43 kuruş mukabilinde pazarlık suretiyle yapılmak üzere mü
zayedeye konmuştur. 

Talib olanların 13.9.937 pazartesi günü saat 17 de teminat ak· 
çeleriyle birlikte vakıflar umum müdürlüğü inşaat dairesinde mü· 
teşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (3113) 3-4726 

Bursa Jandarma Komutanlığından · 
Bursa jandarma suvari takımının aşağıda cins ve mikdarı yazıJı 

yulaf, ot, saman ihtiyaçları 20 gün müddetle münakasya çıkarıl
mıştır. Talib olanların şartnameyi görmek üzere bu müddet ic;inde 
Bursa İl . J ; komutanlığına müracaat etmelerinin ve ihale günü o
lan 15.9.937 günü Bursa İl; J; komutanlığında bulunmaları ilan o
lunur. 

Cinsi 
Yulaf 
Kuru ot 
Saman 

Kilosu 
32.000 
22.000 
15.000 

(5717) 

,J-
ŞAPKA YURDU 
Onytl şapka yurdu 1 eylül

den itibaren talebe kaydına 
başlamıstır. Ders müddeti se
kiz ayd~r. Bu müddet zarfın
da şapkalarınızı, eldiven ve e· 
şarp gibi moda eşyanızı biz
zat yapmağı mükemmelen öğ
renebilirsiniz. 

Adres: Cocuk sarayı kar
şısında ONYIL şapka yurdu 

Sa tılrk Arsa 
Bakanlıklar karşısında Akay 

caddesi üstünde 805 metre mu
rabbalrk arsa metresi on liradan 
satıhktır. Taliplerin Leblebici 
mahallesi Yenişar sokak S3 nu· 
maraya mür-acaat. 3--4702 

ZAYİ 
331 - 332 yılı Burdur idadisi 

kısmı umumi ikinci sınıftan al
mış olduğum şehadetnamemi za
yi ettim. Yenisini alacağmıdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Habib oğlu Hüseyin Özmen 
3--4722 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden al

dığım 993 No. şöifrlük ehliyet 
tezkeremi ve askerlik cüzdanı· 
mı zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. 

Konyalı Nuri oğlu Ahmet 
3-4742 

ZAYİ 

3-4754 

l~~!~~'-
çeve fennin son icadıdır. Reçe. 
telerinizde tercih lazımdır. 

Bankalar caddesi 
Telefon : 3025 Rıza Göılükçü 

KAYIR 

933-334 ders yılında Eskişe
hir yatı okulundan aldrğım şeha
detnameyi kaybettim. Yenisini 
alacağım. Eskisinin hükmü yok· 
tur. 

Ferid oğlu Mithah Erol 

3--4758 

Kiralık 

Daire ve Oda 
Elektrik, su, havagazı. Ha

vuzbaşı Necatibey cad. No. 7 
evin üst katına tercihen öğleye 
kadar müracaat. 
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~ Dr. Basit Ore k ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~~ Cebeci merkez has· ~ 
f~ tahanesi dahili hasta- l 
~~ hklar mütehassısı ~~ 
f-:.. H .. ~~ 
~ ergun hastalarını saat 15 ~ 

~~ de~ sonra Yenişehir Meş- !· 
~ rutıyet caddesi 10/ 1 numa· ~ 
1 ralı evinde kabul eder. ~ 
~ Tel:1694 ~ 
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Orrnan Çiftliği 
Sütü ile besıenen Ç iftlik 

çocukla r böyle o lur 
O rman Çııtı l ıtrı Ma azalat1 

Zile Şarbaylrğrndan · 
300 hektardan ibaret ve 5000 lira bedeli kesifli Zile kasabası

nın hali hazır hartası nafıa meclisinin 13.4.936 ·tarih ve 29 sayılı 
karariyle tasdik olunan şartname mucibince tanzimi 20 gün müd
detle münakasya vaz edilmiştir. Evsafı kanuniyeyi haiz olanların 
yevmi ihale olan 15.9.937 çar~amba günü saat 14 de kadar belediye 
riyasetine müracaat etmeleri. (5725) 3-4753 

Vakıflar umum müdürlüğünden: 
Erzurum mahallesinde mazbut 159 sayılı evin keşfi mucibin

ce 140 lira 2S kuruş mukabilinde pazarlık suretiyle müazyedeye 
konmuştur. 

Talib olanların 13.9.937 pazartesi günü saat 17 de teminat ak
çeleriyle birlikte vakıflar umum üdrlüğü inşaat dairesinde müte-
şekkil komisyona müracaatları ilna olunur. (3114) 3-4725 

Tapu ve l\.adastro Umum 
Müdürlü~iinden 

Elaziz ve civarı arazisinde tapu tahriri yaptrrılacaktır. 
2613 sayılı kadastro ve tapu tahrir kanununun 8 inci maddesine 

göre keyfiyet gayri menkUI sahiblerince de malum olmak üzere i· 
. tan olunur. (3116) 3--4724 

Ankara Valiliğinden 
2901 sayılı kanun hükümlerine göre Ankara merkez kazasında 

çalışan 2 No. lu arazi tahrir komisyonu 4.9.937 tarihinden ittbaren 
aşağıda yazılı me':'kil~rin tahrir işinde çah§acağmdan bu mevki· 
lerde arsa ve arazılerı bulunanların tasarruf vesikalariyle birlikte 
komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

Merkez 2 N. lu arazi tahrir komisyonu eylül ayı mesaisi. 
Tuzlu çayır bağları 1 Eylül 4 3 Gün 
Balkehriz 4 ,. 9 4 
Kınalı köşk 9 ,, 14 4 
Arka Cebeci 14 ,, 17 3 
Saime kadrn 17 ,, 21 3 
Sülüklü 21 ,, 24 3 
Demirli bahçe ve Süleyman tahtı 24 ,, 28 3 
Topraklık 28 ,, ı 3 

(3188) 3-47SO 

Etibank'tan 
Miihendi~ aranıvor 

"' 
Makine ve tesisat şubemizde çalışmak üzere al· 

manca lisanına vukufu olan makine veya elektrik mü· 
hendisleri aranmaktadır. 

Müracaatlar tahriren (Eti Bank Ankara) adresine 
ı yapılmalıdır. 2-4571 

S i N E l\1 A 1 ~ A il il A 1 K 
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1933 • 34 yılında Ankara İn· 
önü ilk okulundan aldığım şe· 
hadetnameyi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

BU GÜ N V E BU GECE 

Servet O lcay 
3-4741 

1 İmtiyaz sahibı ve 8d~mıı 
ha rri ri Falih Rıfkı ATAY 

İki muazzam ve macera fi lmi birden 

1 -- YÜ RÜYE ?f ÖLÜ 

Yeni Mevsim Hazırlığı 

Dolayısiyle 

Başmuharr i r Muavini N~ 
suhi BA YDAR 

Umumi neşriyatı idan 
eden Yazı İşleri Müdiiıi.i 1 
Mümtaz Faik FENT K. 
Ulus Basımevı · ANKARA 

Boris Karlof -- R icardo Cortez 

2 - VAHŞİ KOŞU 

Canlandıran : TlM MC CO Y 

Bir kaç gün 
kapalıdır 

Ş EH l R BAHÇES i NDE 
BU GECE SAAT TAM 21. O DA 

BÜLBÜLLER Ö TERKEN 


