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SOVYETLERIN PROTESTOSUNDAN SONRA Çin kuvvetleri Şanghay 
civarında karaya çıkan 
japon krtalannm yap. 

-
Italya iddiayı reddediyor fakat her ı 
ihtimale hazır olduğunu bildiriyor 

tıklan büyük taarruza 

her taraf ta şiddetli bir 
mukavemet gösteriyor 

Meçhul deniz altı tara
fından batırılan gemi
lerden biri: Bozca ada-

Bir tara~an da Akdeniz konferansı 

da batırılan A r m u r <' 

gemisinin 

için hazırhklar devam ediyor 
DA VE1NAMELER Gô NDERILDI 

1. lnönü lzmirde 
tetkikler yaptı 

Başbakan1mız bugün 
Manisaya gidecek 

İzmir, 7 (liususi muhabirimizden) - Batbakanımız 
bu sabah saat 11 de Gazi konaiından ayrılınıt. yaya olarak 
ÇU'fl içine giderek alıt verit vuiyetini tetkik etmiftir. 
Bafbakanımız butada eanafm vaziyetiyle yakmdan allka
dar olmut kendilerine muhtelif aualler aormuf, aldıtı ce
vablardan memnun oldupnu töylemi;tir. 

İmıet İnönü Orduevine gitmit ve burada generaller 

Paris, 7 (H_.ı) - Akdeniz kon
feransının davemmneleri dün allblı 
devletlere giSnderilalittir. Yunaniatan 
ve Romanya, daveti hemen bbut et. 
mitlerdir. Berlin .e Roma henüz ce
vab vermemittir. 

Davetnamede birinci fıkra, son ta
arruzlar dolay11iylc bir konf eranaın 
toplanması lbnn geldiği bildirilmekte .. 
dir. İkinci fıkra, davetin formüllerine 
tahsis edilmittir. 

Uçüncü fıkra, davet edilmit dev
letleri saymaktadır. SaWıiyetli mahfil .. 
ler, Fransa ile tncilterenin seri bir ne
tice istihsal etmek mabadiyle müza
kerelerin teknik uhada cereyan etme .. 
sini temine çalJflDAk tasavvurunda ol
duklarını kaydetmektedir. 

[ Sovyederin .... ,. vercliii DOia. 

nm metni "buma Roma'da" ........ 
lif yerlerdeki akislerine lıİd ........... 
clördülldi aayıfamaclachr. ] 

Vaziyet: 

-----------------------~ 
ş-.-,. ..,... karaya çakanlmıı 

.... japoa latalarmm bu .............. 
dııldus tawı w palilerin fiddetli muka .. 

·--~ .......... br. ~ tici. 
tletle ...... ls'Mir. 
Y...wd nllim .. , j.poa haYa n topçu 
bnetlerİlliD pNetli bomlmdnnanıan 
karpemda lmti,..11 ltölseYe •ılınan çin 
kadınlan priilmildectir. 
Japon hükiimeti. l..Ptere'nin Çin bü
~ elçiainia Qradıiı taarruz baldan. 
daki iqi1iz notuma ce•ab venniıtir. 
Japon,a eenllmda taarruzun ,İapon taJ'• 
J&Nl.-i t.rafmclua ,apddığı hakkında 
hiç bir clelile rutlalmladıimı, tabkikabn 
de•mı ettijiaİ Wldinnekteclir. 

Bu söriifmeler eaaumda Çin'in Sinsa. 
pur ,,,. p- 7olaJ'le ablulrau ibtima. 
6 de IÖll a.inde tatulmuıtur. 
Çia hMi ıhrine aid haberler 3. iincü .. ,.., ___ _ 

Bir ,_.,,_ Aw..m l11~fS1 aı• iplt ,........,.. ile._. ..,,,_ ö 
,... ,_..,,... .. ~...,.. ~Ü ;Nlfrilr 6ir ..... .ı. 
..., .,. .s.,.der Mrlllf Aw..t..'~ _:,., ı• hıil ,_,..,_ 
...... ,,.,7f171 ....... , .......... .,. ...... ,,,.... • ...,..din ...,.... 
dilmiftir. •- if lew "7fli111Ü A"'1lWir: "I - So117d1er Birfili 6a 
tecauü.wr ,..,.,,_,leriıa ..,..,, pellfile, ..,..,. nwı4di neıiı:elerinin me-
...ıiytini ilal;roa MikinNIUN ~idedir. 2 - S-yetler Birlili 6a U
dU.lerden tlolıqı •öriileıe Witiift ..,.,.,.,..,. faıll Wr ..,..,,. ı..,.;,,;,.; 
ütemelrtedir. J - S-7dfer Biftili ... lıinuelerin ce..ıonJrnlm-
da ..,.,.,. etrnelaWir. 

ııa1yam.r 111et•• ,,.,. .,,_ hatlileriae • olmotlıfau um 
Rirerelı noffqı ,..,, . ,.,.._,,;,. ,,_ herine /tal~ da llİr ital7flll •• 
mi.inin torpilleadifine dair mua»•• 7G71ft"'- dolafnarttır. Ba 7QUI· 
tılar rami ,,.,,,.,;nerde hli .. •ftl9 ,,.ram__, '"""' l tal70'flll laer 
türlii ila,.,..,,_. '""" ,.._,. W niCa i "7Uf De ,..,,. .,. ......,.da 
- 7Ma 6o,_.. --... ıailı,_. ... ""- N.,,.,_ danlafa WL 
dirilırtifliı'. 1"1h- 6-~ ,;.ldetle ltiiemn .....,,,..,;,.. 

ve subaylar tariıfından karfılanmıttır. 1-------------------------------------

----· 

Nurenber g kongresinde 

d &.H ....... · r iç 
politikayı anlath 

Alman Devlet Reisi Almanya'nm 

b a r ı § arzularından bahsediyor 

Nurenberg, 7 (A.A.) - N\H'Cnberc koqrai llacBa 
toplanmıftır. Saat 12 de, muhtetem surette baynldarla 
ailalenmif olan kongre salonu bmçahınç dolmuftu. 

llk aınlarda bir tarafta 48 diplomatik heyet reia1ed 

0rada bir müddet istirahat ettikten 
.onra tekrar Gui konatma d&unlfttir. 

ln&ıil saat 17 de Kadifekaleye çık. 
~ orada bir miiclclet mefCUI olduk.. 
tan IOIU'a yaya olarak Efrefpqaya ait• 
miftlr. Batbakanımrz dönütte fuvara 
da uirllDlf ve orada aovyet ve yunan 
\'e ingiliz pavyonlarını gezmittir. Şef. 
ler kendilerine izahat venniıJ:erdir. 

2devir 
eser1 

Ankaraga gelen 
bakanlarımız 

latanbul, 7 (Telefoola) - Bayındır
lık Babm B. Ali Çetinlraya bueün 
öile treniyle, it itler Balranmm 
Şükril Kaya. Slptl Milatetarı Bay 
Abdtılmuttallb Obr ve Emniyet Ge
nel Direktaril Bay ŞUkril Sölanenaürer 
aqam treniyle Aabraya hareket etti
ler. 

T. Rüştü Aras 
Venedikte 

ile nuyonal t0ıyalist hareketi allleri
nin aileleri, diler tarafta İle abmD ~ 
ktimeti, ordUIU ve clonanmau erlı:lım ı.. 
le B. Hitler'ia davetlileri yer .... ,..._ 
dl. 

Başbakan fuvardan sonra üzüm ku. 
rumunu gezmittir. Uzüm faaliyetini 
yakmdan tedkik etmiş •e ambalajlan 
gözden geçirmittir. İsmet lnönil bu· 
rada ilzUm ihracat vaziyetinin çok iyi 
oldutunu görmUttür. Ba,bakan gece 
aaat 21 de fuvarda verilmekte olan Kı
zılay balosuna ıeref vermittir. 

İnönü yarın sabah saat 10 da buauıt 
trenle Maniuya gidecek ve akpma ka... 
dar orada kalacaktır. Başbakan saat 19 
da Manfaadan Ankara ya hareket· ede~ 
cektir. 

Kültür Bakannmzm 
lzmir'deki tetkikleri 
lmılr 7 (Huauıt) - Kiilttır Balra

llanıs Bay Saffet Arıkan ,ehrlmidn 
IDektebleri meselesiyle mefgUI oldu. 
köy 6fretmen mektebi itini tetkik et
ıt. 

Bu aene köy muallim mektebine 300 
talebe alınacaktır. Talebe köy koopera· 
ti.fQ~i, köy ekonomisi ve diğer köy ... 
leri etraf,nda ders görecektir. 

Ba, Balra civannJa Kızılırmalı 
herillllelıi talata uiran köprü 

.alfanalın lıöprüaüdür 

Bu, gene aynı yerde kurulan 251 
metrelik betonarme köprü de 

cumhuriyet köprüsüdür 

Dıt Babnlılı Siyasi Müatetarı Bay 
Numan Menemeacioilu da )'lll'm ak
fUDki trenle Ankar•Ya gidecektir. Bat
bakan İnönü tzmildent Ekonomi Baka
nı B. Celil Bayar Zonguldaktan An
karaya dönünce Bakanlar heyeti top
lanacaktır. 

iç itler Bakan• B. Şükrü kaya An
karada dört bet gün kaldıktan sonra 
tekrar İstanbul• dönecektir. Bqbakan 
lımet pönil ile diler bakanlarımızın 
18 eylfilde Tarih Kurultayı münasebe
tiyle lstanbulda bulunacakları anlatıl
makıadır. 

lngiliz filosu gitti 
İstanbul, 7 (Telef~nla) - Birkaç 

gündenberi mi1Bfirimız bulunan inci· 
liz filosu Költenceye gitmek üzere bu 
akpm limanımızdan ayrılmııtır. 

Filo Romanya limanlarını ziyaret 
edecek ve lstanbuldan geçerek Akde
nize dönecektir. 

Venedik, 7 (A.A..) - Tthtiye Ha

riciye Vekili Dr. Tevfik RUftl Aru, 

vapurla bu akpm buraya gelmittir. 

Arkaamda 4oktıor Has, Stnic:llew 
ve mücadele btaları tefleri oldala W. 
de B. Bitler alona girdili nma, -. 

( Soaıı '$. lacı sayfada ) 

1 Gümüşhacı köyündeki seylab 1 

Y ulrarclaki resimde Giimüthacr köyiinde 1eUerin tahrib ettiji yollan " cacldel.i 
aörüyonunuz. Hükümet, belediye ve Kızılay bu tabribleri derhal ortadan imidir. 
mak ve felaketzedelere yardım etmek için tedbirler almıtbr. ikinci aayıfanuzda n .. 
veJce telrraf havadisi olarak bildircliğ"rniz facianın t11'"1ilatrnı "'k•ıvacaluın'Z. 
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Kritik ve otokritik: 

Denizler ve ticaret 
Eğer oamanlı imparatorluğu 

cihan ticaretinin ehemiyetini an
laa idi, ordusuna kara yollarını 
donanmasına da deniz yollarmı 
bekletmesini bilecekti. Ve ticare
tin merkezi Akdeniz kıyıların
dan Manf kıyılarına değil Marma
ra kıyılarına taşınacaktı. Fakat 
imparatorI .ık, tarihin koynunda 
yatan bu s. :ra agah olamadı. Fetih 
hakkına dayanan eski politikaya 
sadık ka.dı ve ticaret hakkına da
yanacak olan yeni politikayı id
rak edemedi. 

Bunu ahir zaman İmparatorlu
ğu Britanya yapacaktı. Ve kıtala
rı biribirine denizlerden vaalede
rek bu yollar üzerinde inki!af ede
cek cihan ticaretini bir yandan 
City'sine idare ettirirken bir yan· 
dan da donanınaıına bekletecek
ti. 

Bugün iki mühim deniz yolun-
da, ticaret için emniyet kalmamış
tır. Uzak Şark'ta Çin ıahilJeri ja
pon ablukası altındadır. Akdeniz
de de koran denizaltı gemileri yol 
keunektedir. 

Bu iki arıza timdilik dediğimiz 
denizlere münhasır kalmııtrr. Fa
kat, manaları çok büyüktür. Filip 
11. nin Armada'ıı Mant ıularmm 
dibinde kaybolurken, devrin İs
panyasında o donanmayı yeniden 
denize indirecek ıervet mevcuddu. 
Şu var ki, kaybolan teknelerle be
raber tecrübeli kumandanlar ve 
tayfalar da batmıttı. Aynca, o 
kudrette bir donanmayı kızağa 
vazedip denize indirmek için, za
man lazımdı. Filip il. İspanyaaı, 
bu noktaları idrak etmeğe vakit 
bulamadan genç İngiliz enıperya
lizmi, denizlere açıldı ve ispanya
nın zengin sömürgelerini birer bi
rer eline geçirdi. lıpanyol ana va
tanına asla hücum etmedi. Böyle 
olduğu halde, Armada'nm arkasın
dan sömürgeler, sömürgelerin arka
sından aervet kaynakları, servet 
kaynaklarınrn arkasından da Fi
lip II. İspanyasının kudret ve oto
ritesi, ufutkaki güneş gibi gurub 
etti. 

O sıralarda hangi İspanyola sor
sanız, size hiç bir tehlike mevcud 
olmadığını söyliyecekti. Çünkü 
ana vatan, henüz zengin ve ta~r
ruzdan masun idi. Fakat, kQCa is
panya İmparatorluğunun yıkılışı
m, keskin ve insafsız mantığı ile 
tarih, tam o sıralarda tesbit edi
yordu. 

İngiliz imparatorluğu ticarete, 
deniz ticaretine ve City bankerli
ğine dayanır. İngiliz donanması 
bu hakikatlerin bekçisidir. Cihan 
ticaretinin ne vaziyette olduğu ma
lumdur. Deniz ticareti ise bugün 
iki mühim noktada mefluçtur. Bu 
araz o kadar mühimdir ki, İngiliz 
ricali tarafından bilinmemesine 
imkan yoktur. 

İngiltere, şimdiye kadarki mu
harebelerde, ancak kendi eliyle 
tertib edilmiş koalisyonlara ittirak 
etmiştir. Bunlardaki gayeler de 
imparatorluğu kurmak yahut kuv
vetlendirmek idi. Bugün ise, inıpa
ratorluğun sadece müdafaası mev
zuubahstir. Eskiden, muar12 ta
raflar meydana gelir ve bunlar a
rasındaki şok yalnız bunlara mün
hasır kalabilirdi. Fakat bugün, 
dünyanın ekonomik ve politik it
leri biribirine o kadar girifttir ki 
herhangi bir konfliyi mahallileş
timıeye imkan yoktur. Bunun için
dir ki, tam manuiyle bütün dün
yaya tamil bir polit1ka krizinin 
tayfun ıabasına gittikçe yaklat
maktayız. Ve gene bunun içindir 
ki, İngiltere bir tek ıey düşünü
yor: kati karııJatmayı, muarız ta
rafın istediği fU sıralarda değil 
kendi korkunç silahlanma progra
mını tamamlıyacağı tarihte kabul 
etmek. O gün gelinceye kadar da, 
bir takım palliatif tedbirlere mü
racaat ederek tehlike bulutlarının 
tecemmuuna elden geldiği kadar 
mani olmağa çalışmak. Etyopya 
ve ispanya işlerinde bu tanda ha
reket ettiği gibi, şimdi de Çin ve 
Akdeniz meselelerinde gene aynı 

hareket tarzını tercih eylemktedir. 
Maamafih, kendisinin son zaman
larda takındığı vaziyet ve bilhas
sa Akdeniz meselelerine, derhal 
bir konferans toplamak ve bunun 
programını resen kendisi ele al
makla verdiği ehemiyet, eğer icab 
edecek olursa, §İmdi dahi enerjik 
hareket etmekte bir mahzur gör
mediğini göstermektedir. 

. 8UThan BELGE 

İzmir Fuarında 
Parazit koleksiyonu 
İzmir, (Hususi) - Fuvarda Dr. 

baytar Nevzad Tüzdil tarafından bir 
parazit kolleksiyonu vfü:uda getirilmiş 
ve halka göaterilmiye başlanmıştır. En 
yeni usullerle tanzim edilen kolleksL 
yonda, parazitlerle çıkan hastalıklar, 

hayvanların ölümüne sebebiyet veren 
hastalıklar bariz bir şekilde gösteril
mektedir. Memlekette şimdiye kadar 
ilk defa vücuda getirilen bu köşe, has
talık ve iktisadi bakımdan birçok ziya
retçileri kendine çekmektedir. 

Kaçakçı hacılar 
Bursa, (Hususi) - Birkaç gün ev

vel Halebden şehrimize gelen iki hacı
nın kaçak ipekli getirdikleri haber a· 
hnmış ve oturdukları İzmir otelinde 
araştırmalar yapılmıştır. Hacı Meh. 
medle hacı Ömerin odalarında üç ba
vul dolusu kaçak eşya bulunmuştur. 
kaçakçı hacılar mahkemeye verilmiş
lerdir. 

Madenlerimize çavuş ve başçavuş 
yetittirmek için 

Zonguldak, 7 (A.A.) - Madenleri
mizin en çok muhtaç olduğu çavuş, baş 
çavuş gibi meslek sahibi işçi yetiştir~ 
mek Ü.tere Zonguldakta bir mektep a. 
çıldı. Bu mektebe köylü maden işçile· 
rinden az çok okur yazar işçiler alındı. 
Bu mektebin açılışı mad enciler arasın
da büyük bir memnuniyet uyandırdı. 

Sağlık. Bakanlığında 
yapılacak terfiler 
Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı, 

yeni teşkilat kanununa göre terfi ede
cek memurlarının bir listesini hazırla
mıştır. Liste bugünlerde sağlık bakan
ının tasdikine arzedilecek ve terfi e_ 
den memurlarımızın bir birinci teşrin
den itibaren yeni maaşlarını almaları 
temin edilecektir. 

Ağaç sevgisine dair ... 
Amerikan muharrirlerinden Bru

ce Barton şu satırlarr yazıyor : 
''Ben öldükten sonra bir kaç 

hafta, belki, benden şu yolda bahse· 
decekler: Gazetelerde bir çok yazr
lar ya:ımıştr. Bir kaç senede, ihti
mal şunlarr söylerler: Falanrn, fi
lanın babası idi. Fakat adımın unu· 
tulmasından uzun yıllar geçtikten 
sonra bir takım kuşlar bir takım bü. 
yük ağaçların üstünde yuvaları ku· 
racaklar, insan oğulları da onların 
gölgesinde dinlenecekler: Onlar be
nim diktiğim ağaçlardır. 

Ağaçlarımın hayatı içinde yüz 
yıl ben, yüzümü güneşe kaldrraca
ğım ve gölgemi toprak üzerine ya
yacağım.,, 

Japon ağaçlarr ilk teşrin ayında 
çok muhteşem bir manzara alrr. O. 
zaman bütün japon mekteblerindeki 
talebe, öğretmenleriyle birlikte gü
zel ağaçların bulunduğu ormanlara 
giderek onları tavaf ederler. Demir
yollarr bu tavaf yolcularrnr gayet 
ucuza taşır. Bütün bunlar, japon 
çocuk/arma ağaç denilen güzel şe
yi sevdirmek için yapılır. 

A vusturyada ve Almanyada ha
la oduncular kesmeğe mecbur ol
dukları ağacın önünde iğilir ve 
ondq;ı al dilerler. 

Türkiyenin güzel ağaçlarını dü_ 
şününüz ve şimdiye kadar cahil bal· 
tanın işlediği cinayetleri hatırım.ta 

ULUS 

Y urddaşlann 
askerlik 

vaziyetleri 
iç Bakanlık, nüfus tezkerelerin. 

de askerlik vaziyetleri yazıb bulun
mlyan vatandaşlarla bu gibi kimse
leri kullanan hususi, ticaret, sana
yi ve ziraat müesseseleri sahibleri -
nin cezalandırılmaları hakkında ye
ni ve mühim bir kararını alakalıla
ra bi.ldirmiştir. Bakanlığın bu kara
nna göre alakalı makamlar zaman 
zaman huıusi, ticaret, sanayi ve zi. 
raat müesseselerinde yoklamalar ya
pacaklardır. Yoklamalarda aıkerllk 
çağında olanların nüfus tezkereleri 
olup olmadığı araşbrdacak ve nüfus 
tezkerelerinde askerlik muamelele_ , 
rine aid kayıdlar bulunup bulunma
dığı tetkik olunacakbr. Nüfus tez
kereleri bulunm1yanlar ve nüfus tez
kerelerinde aakerlik muameı!elerine 
aid kayıd olmıyanlarla bu gibi va
tandaşlar kullananlar hakkmda as
kerlik mükellefiyeti kanunundaki 
cezalar tatbik o.!unacak ve ayrıca 
kanuni takibat da yapdacaktır. 

Kongada sıtma 
mücadelesi 

Konya, (Hususi) - Sivisinek ve ka

rasinek mücadelesi faydalı neticelerini 

vermiye başlamıştır. Su birikintileri

nin kapatılması, lağımların sık sık 

mazotlanrnası, çukur ve bataklıkların 

kurutulması işine hararetle devam e

dilmektedir. Tesbit edilen rakamlara 

göre ~hrimizde kapatxlması icab eden 
50 bin mette mikabr çukur vardır. Sıt
ma mücadelesinin şehrimizde açtığı 

"küçük say mükellefiyeti,, sayesinde 
mevcud çukurların üçte biri tamami,·le 
doldurulmuş bulunmaktadır. Geriye 
kalan 34 bin metre mikabı çukur da teş
rinievvel sonuna kadar tamamen doldu
rulmuş olacaktır. 

Küçük say mükellefiyetine 15 ya
şından 60 yaşına kadar yerli halkın 
hepsi iştirak etmektedir Sıtma müca
delesinin açtığı bu mükellefiyete karşı 
durmak istiyen 25 kişi mahkemeye ve
rilmişler ve tahsili emveal kanunu hü
kümelirne göre haklarında muamele ya_ 
pılmıştır. Beş gün süren bu mükellefi
yet için halka ve ameleye büyük kolay. 
tıklar gösterilmekte, halkın boş gün
lerinde gelip çalışmalarına müsaade e
dilmektedir. 

getiriniz. O zaman umarım ki, yu
karıki satırlar sizi büsbütün ilğilen-

direcektir. - T. İ. 

Acayib §eyler! 

* - Gök yÜzünden yağan dolu ta
neleri ile de ticaret olur mu? Ne dersi. 
niz? Mekıikanın Koliına şehrinde bu 
ticaret yapılmaktadır. Bu tehrin yük. 
sek dağlarrnda o kadar devamlı ve 
o kadar iri dolu yağar ki bunları top
larla ve aşağıdaki ovada bulunan şe. 
hir halkının içkilerini serinleştinnek 
için, satarlar. * - lngiltere kıralı albncı Corc, 
nasıl bir koltuğa oturdu, biliyor ınu
sunuz? Bu koltuk 1274 senesinden. 
beri kuUanrlan tahta bir koltuktur. 

Üzerinin deh~tli surette çizilıniş 
ve yıpranmış olduğunu bir tarafa bı
rakımz, bu koltuğun üzeri muhafızla
rın dalgınlık gösterdikleri zamanlar
da meraklılar tarafından kazılmış i
simler, işaretler ve harflerle de dolu. 
dur. * - Cenazesinin başına gelnıedik 
kalmayan adamlardan birisi de Ame
rika cumhur reislerinden Abraham 
Linkoln'dur. 

Bir defa, cenazesi, biribiı·ini kıs
kanan on dört amerikan ~hrinde teş
hir edlimiş; 1865 den 1901 senesine 
kadar da cesedi ve kemikleri, - bir de
fasında Springfild şehrinde bir abi
denin mahzeninde iki sene saklan
mak ~rtiyle • 17 defa yer değiştir
miştir. 
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Gümüşhacı köyündeki 
sel f elik etinin taf silitı 
Felaketzedelere hükümet, 

kızılay yardım ediyor 
Merzifon (Hususi muhabirimizden) - Birkaç gün evel Gümüşha .. 

cıköyünde büyük bir sel felaketi olmuş, §ehri bir harabeye döndürmüş 
ve büyük mikyasta ziyana sebeb olmuıtu. Felaketin ilk bilançosunu o 
zaman telgraf haberi olarak vermiıtim. 

Faciayı yerinde tetkik etmek 
üzere Gümüşhacıköyüne gittim. 
Mübalağaya sapmadan diyebili
rim ki, şehir bu silah felaketin
den çok müteessir olmuştur. Şeh
rin belli batlı sokakları yıkılan ev
lerin enkazı ve selin getirdiği mo
lozlarla dolmuş bir halde idi. 

Evinin dörtte birini sellere kaptırıp 
sokakta kalan bir Gümüşhacıköylü be
nimle şöyle konuşuyordu: 

- Eğer sel gece gelseydi işte o va
kıt felaket çok büyük olacaktı. O va_ 
kıt bütün şehir uykuda gafil avlana
cak, yüzlerce kişi boğulup gidecekti... 

Felaketin ani oluşu yüzünden halk 
ancak canını kurtarabilmiştir.. Aşağı 

yukarı herkes de canını kurtardığına 

şükür edyor. İki evini birden kaybeden 
başka bir felaketzede diyor ki: 

- Birdenbire ne olduğumuzu şaşır
dık. Kaçıp kurtulmanın çaresi yoktu. 
Beşikteki çocuğumla yetmişlik anamı 

zor kurtardım.. Karımın akıbetinden 

korkuyordum .. Allah bize acıdı, o da 
kurtuldu. 

Merzifondan getirilen amele ile ka
zanın temin ettiği amele ankazı kaldır
mak için geceli gündüzlü çalışıyorlar. 
Amasya il bayı B. Talat Öncel, f ela ke
tin zararını derhal ortadan kaldırmak 
için çok yerinde bir tedbir almıştır: yol 
vergisine tabi olan halk dört gün çalış
mıya, çalışamıyacaklar da 240 kı.truş 

vermiye mecbur tutulmuşlardır. Vali 
sık sık felaket mahalline gelmekte ve 
günün icablarına göre emir1er vermek
tedir. Hükümet ve belediye eJ ele ve
rerek devamlı bir çalışma ile moloz yı
ğınlarını kaldırtmaktadırlar. 

Her felakete koşan, her feHiketzede
yi kurtaran Kızılay, buraya da yardım 
elini uzatmış, 1000 felaketzedeye ekmek 
temin etmiştir. İlçebayımız da derhal 
küçük bir yardım teşkilatı vücuda ge
tirmiştir. Silab felaketinde 180 ev ta
mamiyle seller tarafından götürülmüş 
ve 200 kadar ev de oturulmıyacak hale 
gelmiştir. Sellerde yedi kişi boğulmuş, 
bir kişi de kaybolmuştur. Hayvan zi
yanr da pek çoktur. - V. C. Aşkxn 

Irkçılık 

Naziziınin ırkçılık cereyanı japon
lara da sirayet etmiştir. Şimdi japon· 
lar diyorlarmış "Aryen olmak büyük 
bir iş değildir, asıl büyiik şeref, haki
ki bir "doğan güne§,, evladı olmak
tadn·.,, 

Uzak şarkın bütün büyük adamla
rı, onun içindir ki, japonlarca kendi
erine mal edilmektedir. Meseli. ja
ponlar, Çinde en fazla ç~kindikleri 

ve takdir ettikleri Şang-Kay·Şek'in 

aslen japonyalı olduğunu söylemek
tedirler. Güya ecdadı vaktiyle Çin 
sularında korsanlık ederken gemisi
nin batması üzerine Çine ilticaya mec
bur kalmı§ ve Çin, Japonyaya kafa 
tutmak için güvendiği adamı bu te
sadüfe borçlu imiş. 

Şu halde, Japonya müsterihtir. Uzak 
şarkta harbi kazanan taraf hangisi 
olursa olsun, galib gelen kumandan 
bir japonyalı olacaktır. 

Deve dolması! 

Bundan bir iki sene Önce Amman 
şebrinnde arab kabileleri §eflerine 
verilen bir ziyafette en büyük ikram 
olmak Üzere bir deve pişirilmİ§tİr. 

Bu devenin içine üç tane koyun, 
koyunların içine, içerileri nkdık ve 
yumurta ile dolu sekiz piliç konul
muştu. Bunun yanında da pilav bulu
nuyordu. 

Nasıl, bu dehşetli yemek i~tihanıza 
bir şeyler söylüyor mu ? 

Mühendis 
mektebi 
mezunları 

Bu yıl İstanbul yüksek mühendis 
mektebini bitirenlerin mevcudu 56 ki· 
şidir. Bunlardan 44 kişi hükümet he
sabına tahsil görmüş, 12 kişi de kendi 
parasıyla okumuştur. Mezun olan genç 
lerin adlarını ve tayin edildikleri yer
leri yazıyoruz. Gençlere muvaffakıyet
ler dileriz. 

Su §abesi mezunları 
BB. Müeyyed, Mustafa, Hilmi, Ri

fat Bakanlık sular genel direktörlüğü
ne, Aziz, Naci, Aydın su işlerine, Rem
zi Malatya su işlerine, Mitat, Cavid, 
Şevket Adana su işlerine, Naci Manisa 
su işlerine, Pertev, Vedad Samsun su 
itlerine, Avni Bursa su işlerine tayin 
edilmişlerdir. 

111§aat §Ubesi mezunları 
Hakkı, Füruzan, Abdurrahman, Hil· 

mi, Tahir. Ankara yapı işleri genel di
rektörlüğüne, Tarık İstanbul orman 
mektebine, Şadan İstanbul Validebağ 
Sanatoryomu talebe ve öğretmen pre• 
vantoryomuna, Kemal Bursa Karaca
bey harası inşaatına, Hulusi Zonguldak 
gümrük binası inşaatına, Nezih, Meh. 
med, Cevad Ankara Na~ genel direktör· 
lüğüne, Tahsin, Ragıb devlet demiryol
Jarı gene] direktörlüğüne, Zeki, Talat, 
Kenan, posta, telefon, telgraf genel di
rektörlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Yol şubesi mezunları 
Akif, Nihad, Hüseyin Bakanlık in· 

şaat dairesine, Kemal, Zeki, Sadık, Nu· 
rettin, Fuad, Siyami, Muammer, Sahih 
Sıvas inşaatına tayin edilmişlerdir. 

Polis Enstitüsü 
Emniyet gıenel direktörlüğü polis 

enstitüsünü 15 teşrini evvelde as.ınağa 
karar vermiştir. Genel direktörlük ens
titüye aJmacakların evraklarını tetkike 
devam etmektedir. Enstitünün bu yıl 

yalnız orta kısmı açılacaktır. 

N a.fia fen mektebinden 
ı ıezun olan gençler 

BUl!fıl nafia fen mekteebi mezunlarrnır 

sayısı 25 kişidir. Mektebin bu seneden 

itibal'en adı "Teknik okulu,, olmuştur. 

Mezun gençlerin adlarını yazıyoruz : 

Tevfik Oktay, Muza.Her Can, Rüş

tü Çakır, Cemil Tanrrkulu, Yaşar Örer 

Şevket Özten, Mehmed Çataltaş, İhsan 

Okan, Muharrem Tansel, Kemal Gök

tekin, Rauf, Abidin, Refik Erkin, Ka

zım Erbaş, Muammer Boşanoğlu, Ta

ceddin Yalçın, Salahaddin, Ahmed, İs

mail, Refik, İhsan, Mustafa Yücetürk, 

Necati, Hilmi, İhsan. 

:··················.._·····························: 
i H A V A : . . ·················································· 
Güneşte 60 derece 

Dün Ankarada haıva kısmen açık 

ve kısmen bulutlu geçmiştir. Gecenin 
en düşük ISISI 15, en yüksek ISISI da 
gölgede 27 dir. 

Güneşte ve açıkta rsı 60 derecedir. 
Yurdun Karadeniz kıyıalarmda hava 
kapalı ve yağışlı, diğer yerlerinde kıs· 
men açık ve kısmen kapalıdır. 

Yirmi dört saat içindeki yağışların 
kare metreye bıraktığı suyun miktarı 

Samsunda 14, Bandırmada 4 kilogram· 
dır. 

Yurdda en düşük ısı Sivasta 11, en 
yüksek ısı Diyarbekirde 35 d.~recedir. 
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DIŞ iCMAL 1 1 , __ _ 
Fransanın iztirabı 

P aris'e varır vannaz, vaziyeti hiç 
de tabii olmıyan bir memlekette 

bulunduğunuzu derhal anlarsınız. Otele 
yerleştiniz. Bir maden suyu istemek 
için zili çalarsmn. Cevab yok. Bir; bir 
daha çalarsınız. Cevab verilmediğini gö
rünce su içmekten vazgeçersiniz. Fakat 
bir müddet sonra hizmetçiyi başka bir 
iş için çağırmak istersiniz. Bu defa da 
zili çalıp cevab alamayınca aşağı inersi
niz. Otel kap1cıııı anlahr: 

- Kırk saatlik mesai kanununun 
tatbiki dolayısiyle muayyen saatten son. 
ra otelde hizmetçi kalmıyor. 

İşimizi kendimiz görerek otelden 
ayrıldık. Saat sekize doğru Paris'in bel. 
li başlı mahallelerinden biri olan Made
laine' de bir lokantaya gittik. Biz içeri gi
rer girmez arkamızdan kapı kapabldc. 

- Siz sonuncu müşteri oluyorsunuz. 
Dediler. Sizden sonra kimse giremez. 

-? ? 
- Kırk saatlik mesai kanunu. 
Garson yemek listesini getirdi. Yir. 

mi dakika sonra bütün garsonların lo -
kantadan ayrılmak mecburiyetinde bu • 
lunduklarmı anlatarak yiyeceğimiz şey· 
leri çabuk seçmemizi ve çabuk yememi
zi söyledi. 

- Kanun bu. dedi. 
Bundan sonra da yemekler biribirini 

takib etmeğe başladı. Çorba gırtlağımız
dan aşağı inmeden balık, zerzevat der -
ken yirmi dakika geçti. Garsonılar Ön. 

lüklerini çıkarıp caketlerini giydiler ve 
çıkıp gittiler. Meyvayı getirmek vazife
si patrona kaldı. O saat kaydiyle mu

kayyed değildir. Adamcağız bir tabak 
yemişi önümüze koydı.ktan sonra yana 
yakıla anlattı: 

- Kanun bu, dedi. Herkes itaat et. 
mek vazifesiyle mükelleftir. Fakat bu 
vaziyetten garsonlar da memnun değil. 

lşçi ile patron arasındaki yeni mü
nasebetlerin meydana getirdiği kanşık· 
laktan herkes şikayet ediyor. Elektrik 
şimendüferiyle sergiyi geziyorduk. Bu 

şimendüfer vagonlarına karşı karşıya 

oturan dört yolcu biner. Biz arkaya otur

duk. Karşnnıza da bir kadın bir de er

kek oturdu. Sergiyi görmek için taşra

dan gelmiş karı kocaya benzettik. Tren 

hareket eder etmez yol arkadaşımız bi

zimle konuşmaya başladı. 

- Bu, alman pavyonu değil mi? Kar. 

şidaki de Sovyetlerin. İspanya hüküme

ti sergiye iştirak etti mi? 

Sergiye aid muhavereden sonra ne

reden geldiğini ve ne işle meşgul oldu. 

ğunu sordum. Paris yakınlarında bir fı

rını varmış. 

- İşleriniz nasıl? 

Bu sual fırıncının derdini deşti. Ar

tık sergiyi, pavyonlan etrafı unuttu. Ka

rısının da fırın işiyle yakından alakadar 

olduğu muhavereye karıtmasiyle anla

§ıldı. Kocası işlerin çok kötü gittiğini, 

fransrz!ara mahsus heyecan ile anla. 

tırken kadın kocasının sözünü kesti: 

- Kocam fırınımız vardır diyor. Bir 

zamanlar fmrumİz vardı deseydi, daha 

doğru söylemiş olur~u. Biz bugün fırına 

sahib değiliz ki, fırının sahibi işçilerdir. 

Onlar İstedikleri zaman gelirler. istedik. 

leri vakit giderler. BildikJeri gibi çahşır. 

lar Teşebbüsün idaresi elimizde değildir. 

Fakat zararına biz katlanmalıyız. Evet 

fırını onlar idare ediyor. Fakat onları 

kim idare ediyor acaba? Bunu öğren. 

mek İstiyoruz. 

Kocası daha sakin: 

- Blum budalasının yaptığı işler. 

dedi. Bugün Fransa'da işçi çalışmıyor. 

Fransız işçisi tembel değil. Fakat ken

disine hakim olan organizasyonun emri 

altındadır. Organizasyon işçiyi çalışbr

nuyor. işler yürümüyor. Fransa'da hiç 

bir İş bitmiyor. 

Sanki fırıncının sözlerini teyid ıçın 

elektrikli tren de bu dakika serginin in

şası bitmemiş pavyonlan öaünden geçi

Yordu. Mayısta tamamiyle bitmiş bir 

halc!e açılacak olan sergiyi biz ağustos 

içinde ziyaret ettiğimiz halde pavyonla

rın belki de üçte biri henüz bitmemi§tİ. 

Ertesi gün bu anarşinin bir örneği. 

lle daha yakından şahid olduk ki bunu 

başka bir yazıda anlatacağım. 

A. Ş. ESMER 

Şanghayda Çinliler Japonlara 
şiddetle mukavemet ediyorlar 

Çarpışmalar devam ediyor 
Japonyanın Singapur ve Panama 
yolile ablukasından hahsolunuyor 

Londra, 7 (Hususi) - Şanghay civa~ına çıkarılmış olan japon kı~ 
lalarının 6 eylul sabahı taarruza geçmelerı suretiyle Şanghay' da başh
yan muharebe, gece biraz sükfuıet bulduktan sonra tekrar başlamıştır. 
Çin kıtaları bilhassa Y angtsepu' da japonlara büyük bir mukavemet 
göstermekt~dirler. 

Kiangvan'a taarruz eden bir japon taburu da şiddetli bir mu~ 
kavemetle karşılaşmıştır. Japonlar Naıntao'·nun çinliler tarafından ha
reket üssü olarak seçilmesi:ni birçok defalar protesto etmişlerdi. Bu da 
sivil halk arasında büyük bir heyecan uyandırınıştı. Japonların bu 
protestolardan sonra gene bombardımana başlamaları ihtimali var
dır. 

lngiliz 
Amerikan 
Görüşmeleri 

Londra, 7 (Hususi) - Çinde hadi
selerin son aldığı şekil üzerine İngil
tere ile Amerika arasında görüşmeler 

yapılmaktadır. Amerikan deniz ma
kamlarında, Milletler cemiyeti paktı
nın 16 ıncı maddesi muciıbince Japon
yanın Singapur ve Panama yoluyla ab
luka edilmesi kabil olduğu bildirilmek. 
te, fakat siyasi mahfillerde ingiliz • a
merikan görüşmelerinin Amerikayı her 
hangi bir teahhüt altına sokmaktan çok 
uzak oldukları tebrüz ettirilmektedir. 

Görüşmelerde bilhassa ingiliz ve a. 
merikan ticaret gemilerinin korunması 
konuşulmuştur. Amerikanın İngiltere. 
den uzak- şarka altı zırhlı gönderme
sini istediği, İngilterenin ise Akdeniz 
vaziyeti dolayısiyle bunda tereddüt et. 
tiği rivayet olunmaktadır. 

Singapur ·ve Panama yoluyla yapı
lacak bir ablukanın, dört ay içinde ]?· 
ponyanm kuvvetini kıracağı kanaati 
vardır. 

1 Dost Yugoslavya'da 1 

Yugoslavya Kıralı S. M. Piyer lI 

K ıral P(qer 'ir .. 
Yil dönümü 
Sevinçle kutlandı 

Belgrad, 7 (A.A.) - Bütün Yugos. 
lavya, dün kıra! ikinci Piyer'in yıldönü
münü muazzam merasimle tesid etmiş. 
tir. 

Belgrad'da binlerce kişinin önünde 
büyük bir geçid resmi yapılmış ve bun
da hükümet naibi Prens Pol, hükümet 
erkanı, kordiplomatik ve başka bir çok 
zatlar hazır bulunmuştur. 

Gece Belgrad'da bir fener alayı ya
pılmıştır 

Çünkü fransız imtiyaz bölgesi
nin cenub sınırı Nantao'ya temas 
etmektedir ve ufak bir atış hatası 
bu bölgeyi tehdid edebilir. Öte ta
raftan, son muharebeler dolayısiy~ 
le yarım milyon · mülteci'Din bu 
bölgeyi istila etmelerinden de kor
kulmaktadır. 

Japon tayyareleri Yangtsepu ve 
Kinagvanı bombardıman etmişlerdir. 
Keşif tayyareleri ise Putungdaki çin 
bataryalarının yerlerini tesbit için bo
şa uğraşmışlardır. Buradaki japon harb 
gemileri de bu sabah ateşe başlamışlar
dır. 

Şimalde .v• 

Japon kaynaklarından bııdirildıgıne 
göre, japon kıtaları bu bölgede ileri ha
reketlerine devam etmektedirler. Ti· 
ençin, Nankin battı üzerinde ilerle
mekte olan japon kıtaları da Tiençine 
64 kilometre olan bir noktaya varmış
lardır. Cenubi çinde japon tayyareleri 
Svatovu bombardıman ederek büyük 
basarlar yapmışlardır. Çinliler iki Man
çuri livasının kendi taraflarına geçtiği· 
ni Jeboldan ·bildirmektedirler. Kiang
su bölgesinde Kuangçı bombardıman 
etmek istiyen beş japon tayyaresinden 
ikisi düşürülmüş, diğerleri kaçırılmış· 

tır. 

Japonlar Hongkong civarında 
haıJa üssü kuracaklar 

Honkongdan bildiriliyor: Honkon
gun 180 mil cenubunda olup japonlar 
tarafmdan zaptedilen Prato adaları 
japonlar trafından hareket üssü haline 
getirilmek üzeredir. İy~ malUmatı al
makta olan mahfiller yıne hu civarda 
bulunan Biting adasının da japonlar 
tarafından zaptolunduğu bildirilmek-

tedir. 
Pao§an'da ıJaziyet 

Japon kaynakları, gemilerle deniz 

tayyarelerinin dördü .Paşoanı .bombar
dıman ettiklerini bildırmektedırler. Bu. 
na mukabil cin kaynakları da, japonlar 
tarafından z~ptoıunan bu şehrin çin kı
taları tarafından geri alındığını bildir-

mektedirler. 

Amoy gene bom_bar~ı~n edildi 
Japon tayyarelerı dun. yıne Amoy 

şehrini bombardunan e~~ışl.er ve biL 
hassa askeri hedefler uzerıne bomba 
atmışlardır. Hasarın ehe~mi yetti ol
duğu tahmin edilmektedır. 

Japonya iktısaden ?'..ı.kı~acakmış 
B. Vançingvey verdıgı hır nutukta, 

şimdiki hadiselerin çinin bozguna uğ_ 
ramasına değil, belki Japonyanın iktı· 
saden yıkılmasına hizmet edeceğini 

söylemiştir. 

Japonlar iki gümrük gemisini de 
bombardıman ettiler 

İngiliz subaylarının kumandahında 
bulunan iki çin gümrük muhafaza ge

misi japon tayyareler~ t~r~fı~~an bom_ 
bardrman edilmiş, 2 çınlı olmuş, 6 çinli 
yaralanmıştır. Geınilerden birinin rad

yosu hasara uğramıştır. 
Japonyada o_lim!'i.yadlar 

Japon spor nıahfıllerının Domei a
jansına söylediklerine göre, japon at
letlerinin mühim bir kısmının silah al
tına alınmış bulunmasından dolayı J a
ponya 1940 oli.ınpiyadlarını hazırla_ 
maktan vazgeçecektir. Başbakan Ko. 
noye bu husustaki kat'i kararın yakın
da ve.rileceğini bildirmiştir. 

Şanghay'a gelirken bir tayyare hücumu 
neticesinde yaralanan lngilterenin Çin 

Büyük Elçisi Sir Hugessen 

Japon hükumeti 
lngiliz notaslna 

cevab veıdi 
Londra, 7 (Hususi) - Tokyodan 

bildiriliyor: Japonya'nın İngiltereye ver
miş olduğu cevabın metni burada neşre
dilmiştir. Bu cevabta şimdiye kadar ya
pılmış olan tahkikatın hadiseden bir ja
pon tayyaresinin mesul olduğunu mey. 
dana çıkarmamış bulunduğu bildiril
mektedir. 

Bununla beraber tahkikata devam o

lunmaktadır. Ve facianın ne gibi hal ve 

şartlar dahilinde vukua gelmiş olduğu

nu meydana çıkarmak için hiç bir gay -

ret esirgenmiyecektir. Cevabi nota, in -

giliz memurlarının ilerde japon memur

ları ile işbirliğinde bulunacakları ve teh
likeli bölgeye girmek niyetinde olduk
ları zaman keyfiyeti önceden japon me. 
murlanna ihbar edecekleri ümidini iz
har etmektedir. 

Japon diyetinde gürültülü bir celse 

Dün öğleden sonra toplanan diyet 
büdce komisyonu umumi heyet toplan
tısı çok münakaşalı geçmiştir. Seyukai 
partisinin nüfuzlu azasından B. Azuma 
ingiliz notasının japon donanmasına kar
şı bir hakaret olduğunu söylemiş, dış 

bakanından, bu notayı makul ve muva
fık sayıp saymadığını ve önceden haber 
vermeksizin harb bölgesinden geçmeğe 
teşebbüs eden İngiliz elçisinin hadise
den mesul olup olmadığım sormuştur. 

B. Hirota'nın cevabı 

Dış bakanı B. Hirota tahkikatın mec· 
rasını takib ettiğini ve ortada hadisenin 
japon tayyareleri tarafından yapıldığını 
gösterir bir delil bulunmadığını ve ja
pon hava kuvvetlerinin gayri muharib 
şahıslara taarruzunun, tasavvuru imkan

sız bir şey olduğunu söylemiştir. Deniz 
bakanı da söz alarak japon donanması -
nm gayri insani hiç bir harekette bu 

lunmamxş olduğunu söylemiştir. 

Abloka meselesi 

B. Azuma deniz bakanmdan, Çine 

siHih taşıyan yabancı gemiler hakkında 

ne gibi tedbirler alındığını sormuştur. 

Bakan henüz böyle bir vaziyetin ortaya 

çıkmadığını, böyle bir hal vukuu takdi. 

rınde meselenin diplomasi yoluyla hal

lolu· ıacağını söylemiştir. 

Munzam büdce kabul olundu 
Japon diyeti, Çindeki muhasematın 

şimdiki mali senenin sonuna kadar de -

vam edebilmesi iç.in hazırlanmış olan 2 

milyar 200 milyonluk munzam büdceyi 

ittiafkla kabul etmiştir. 

1 BASlN JCMALı 
Prensip siyasetinin 

# bir icabı 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, sıya. 

si sahada daima menfi bir vaziyet lak.ot.. 
mayı ve sulhu konımak i.~in yapılan ba.. 
tün teşebbüsleri sistematik surette bal
talamayı esas ittihaz etmiş olan baza 
devletlerin bu hareket tarzlarrru izah o
deı·ek diyor ki: 

" Barış sistemini benimseyen deY. 
Jetlerin vazifesi, kar§ı tarafta bulunan. 
ların seviyesine inmekten geri durmaJr. 
onların hareketlerine aynı ölçü ile moka. 
bele edecek yerde kendi yüksek preo

siplerinin icabını sonuna kadar yap. 
maktır. İşte bur.un içindir ki küçük iti. 
laf tarafından Macaristan hakkında dQ.. 
§Ünülen dürüst hareketin, Ba.\kan Bir.._ 
ği tarafından da Bulgaristan baklanda 
teşebbüs edilmesini doğru buluyoruz. 
Bulgaristan'm doğru yolu bulması, bal
kanlılığmı duyması için Balkan devlet
leri mümkün oJ.an her kolaylığı ve hüs
nü niyeti göstermelidirler. 

Bundan istifade etmek veya etme .. 
mek, bulgarların bileceği bir iıti.r. 

Biz her şeye rağmen bu noktada becL 
bin değiliz. Bulgaristan' da geniı diqii
nen bir gençlik yetişiyor. Bundan bat
ka bugünkü bulgar hiikümetinin ifrat 
cereyanlarına karşı hareket hususunda 
arasrra azçok meyiller gösterdiğini n 
bazı dakikalarda komşularına samimi bir 
duygu ile el uzattığmm da görüldiiğiini 
itiraf etmeliyiz. Her halde Bulgarisbm.. 
da iyi cereyanların inkişafına her imka. 
vardır. Balkan komşuları için bu tabii 
bir vazifedir.,, 

iNCİR VE ÜZÜM PIY ASASI 
SON POSTA'da Muhiddin Birgen. 

bütün iktısadi hayatını üzüm ve incir 
istihsaline hasretmiı olan lzmir muhiti 
için bu mahsuller piyasasının ne laıd.

büyük bir ehemiyeti olduğunu telııariiz 

ettirerek, dünya buhranı çıkalı beri b. 
piyasanın çok temevvüç etmiı olduğuma 
söylüyor ve diyor ki: 

" Bence müstahsillerimiz, mahsolle.. 
ri için dünyanın tabü piyasalanna ay

mayı göze almak mecburiyetindedirler. 
inhisar idaresinin yardımı, hiç bir za.. 
man onların istedikleri piyasanın temini
ni mümkün kılacak haddi bulama. 811-
nun için, müstahsiller er veya geç, öbür 
sene, mutlaka, 929 senesinden eVYellııi 
rejime, serbest dünya piyasasındaki ta
bii fiat hareketine uymaya mecbur ola. 
caklardır. Bu, benim tecrübelerimıe gÖ. 

re, nihayet bir zaruret olarak gelip ça -
tacak bir harekettir. Onlar, bu tabii fi.. 
at hareketlerine razı olduk\arı zaman. 
tabii fiatlarr ıslah edecek muhtelif ted -
birleri almak başka bir şey, böyle değil 
de suni bir piyasa yapmak başka bir JeJ'• 

dir. • 
Müstahsillerin İstemeleri li.znn ge-

len tek bir şey varsa, o da dahildeki li
atların düşmesi, dahilde hayabn ucuzla
masıdır. Harbtan evvelki, buhrandan eY

velki dahili mübadele nisbetlerini tekrw 
tesis edecek dahili bir ucuzluk istemek 
daha pratik, hem de daha tabii bir yoL 
dur. Ben müstahsil olsam, bu yoJ.dan gi

der ve bu tarzda çalışırdım. 
Bu seneki incir ve üzüm piyasaslna 

gelince, İzmir muhiti müstahsilin lüzu
mundan fazla telaş ettiğini zannediyo.. 
rum. Fransanın iştira kuvveti ne kadar 
azalırsa azalsın, Fransa yiyecektir ve 

ötedenberi yemeğe alıştığı Lerida incir
lerinı ve Malaga üzümlerini bu sene 

mebzu!en bulamıyacağı için Türkiye'ye 
elbet müracaat edecektir Gerek Lerid.a, 
geı·ek Malaga bugün cepheye yakın mey. 
kilerde bulunuyorlar Geçen sene, fm -
dık ve zeytin yağında görülmüş oldu
ğu gibi bu sene de Fransa piyasasında 

lspanya'nın incir ve üzümleri pek az gö

rülebilecektir .,, 

ONlVERSlTE VE DOÇENTLER 
CUMHURlYET'te Peyami Safa. 

üniversite doçentlerinin bfrer tez verme.. 
ye mecbur tutulmalarına takılarak, eT. 
velce kayıdsız ve şartsız tayin edilmiı 

olan doçentler için mevkilerinin bir hak
kı mükteseb olduğunu, bu itibarla yeni
den imtihan edilmelerinin doğru olmıya.. 
cağını söylüyor, aynı zamanda Anupa 
üniversitelerinden mezun olmuş, dokto
ra yapmış gençleri, hatta üniversite tah
sili bile görmemiş bazı eski profesörler 
karşısında imtihan olmaya davet ebne -
nin bunları üniversiteden soğutacak bir 
tedbir olduğunu ilave ediyor, ve bir 
çok doçentlerin hariçte daha k.azançb 
işler bularak üniversiteden uzaklaşlDlf 
olduklarını tebarüz ettiriyor. 
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Savyet notası ve akisleri 
Roma' da: 

Her ihtimalin hazır 
olunduğıınu söyleniyor 

Roma, 7 (A.A.) - Siyasi mahfiller, 
Sovyet Rusyamn protesto notası yüzün
den Akdeniz konferansının toplanması 

içln yapılan gayretlerin haleldar olduğu
nu söylemekte ve Moskovamn bu jestine 
"konferansm torpillenmesi" nazariyle 
bakmaktadırlar. Bu mahfillere göre, İtal
yanın cevabı, hükümetin bu meseledeki 
battı hareketini göstermektedir. Diplo
matik mahfıller Sovyet notasiyle İtalyan 
cevabını ciddi bir hadise saymaktadır -
Jar. Sovyet notası, Akdeniz konferansı 

için Fransa ve İngiltere tarafından ya -
pılan davetten önce verilmiştir. Kont 
Ciano'nun da bu davete İtalyanın sürat
Je cevah vereceğini söyliyeceği malfun -
dur. Şu halde, Havas ajansına göre, 
Kont Ciano'nun Sovyet notasiyle Akde
niz konferansı arasında bir münasebet 
bulunduğunu iddia etmesi varid değildir. 

Diğer taraftan, Royter muhabiri, 
Sovyet notası kati surette reddedilerek 
"tasfiye edilmiş'' olduğundan, İtalya -
nm Akdeniz konferansına iştiraki red -
detmiyeceği muhtemel bulunduğunu 

söylemektedir. 

Konferanı ve ltalya 
Havas muhabiri, Roma'nın fiknni 

şöyle bildiriyor: İtalyanın bu gibi kon • 
feransalarda olduğu gibi Akdeniz kon~ 
feransına da pek mahdud bir itimadı 

vardır. Bununla beraber İtalya bu kon
feransa iştirake meyilli idi. Sovyet it
hamı dolayısiyle İtalya şimdi vaziyeti 
başka cepheden gözden geçirecektir. 
İtalyanın Nyon'a bir suçlu vuiyetinde 
gitmesine imkan olmadığı için, İngil
tere ve Fransanın ltalyaya, öteki dev
letlerle mutlak bir müsavat temin ede
ceklerini temin etmeleri lazımdır. Sov
yet jesti de batı Avrupası ve Akdeniz 
devletleri arasında herhangi bir anlaş
ma yapılmasına engel olmaktadır. 

Yersiz şayialaT 
Siyasi mahfiller dündenberi çıkan 

bir takım şayialardan sakınmak gereke· 
ceğini söylemektedirler. Bu haberler a
rasında bir italyan hastahane gemisinin 
torpillendiği ve Roma - Moskova arasın

da diplomatik münasebetlerin pek ya -
kında kesileceği şayiaları da vardır. Bü
tün bunların aslı yoktur. İtalya sakin o
larak kalmağa devam etmektedir. 

Sovyet elçisi, yazı geçirmekte olduğu 
sayfiyeden dönmüştür. Önünde daimi 
bekçilerin bulundurulduğu ao~et bü.. 
yük elçiliği civarında vaziyet tama. 
miyle sakindir. 

İtalya her türlü ihtimallere 
kaTşı hazır 

Bununla beraber İtalyanın her türlü 
ihtimallere karşı hazır bulunduğu mu-

hakkaktır. Son zamanlarda siyaha bo

yanan mühim mikdarda denizaltı ge

mileri Napoli körfezinde durmaktadır. 

ispanyaya epey zamandanberi takviye 

kıtaları gönderilmediği sanılmaktadır. 

Maamafih, mesela Pirene hududlarmın 
açılması gibi yeni bir unsur meydana 
çıkarsa yeni gönüllü taburlarının ha-

Tefrika: No. 119 

Moskova'da: 
Ne gibi tedbirler 

alınacağı belli değil 
Moskova, 7 (A.A.) - Havas muha

biri bildiriyor: Kont Ciano verilen sov
yet protesto notasının, İtalyan deniz 
kuvvetlerinin sovyet bayrağı taşıyan 

ticaret gemilerine bir tecavüz,. diye 
tavsif ettiği, sovyet gemilerinin Ak· 
denizde torpillenmesi hadisesi etrafın
da, hüküm.etin ne gibi tedbirler düşün
düğü malUnı değildir. Herhalde, Mos
kovarun Paris ve Londra ile işbirliği 
hattı hareketini değiştireceği sanıl

mamaktadır. Fakat, sovyet delegesinin 
~nevrede demOkrat devletlerden fa
şist mütecavizlere karşı daha şiddetli 

bir hareket takib edilmesi hususunda 
ısrar edeceği muhakkak gibidir. Buna 
intizaren, Sovyet gazeteleri, Akdeniz 
konferansına iştirak için İtalya ve Al
manyaya yapılan daveti pek soğuk kar
şılaımştır. 

Mitingler devam ediyor 
Sovyetler Birliğinin birçok şehirle

rinde muazzam gençlik tezahürleri vu
ku bulmuş ve parti ile hüküınete tam 
sadakat ve şef Stalin'e de ateşli bir mu
habbet ızhar olunmuştur. 

Sovyet işçileri aynı zamanda Ak
denizde faşist korsanlığına karşı son
suz hiddet ve nefretlerini ve sosyalist 
vatanı müdafaaya her an koşmağa ama
de bulunduklarını beyan etmişlerdir. 

Sovyet gazetelerinin hücumları 
Sovyet gazeteleri, sovyet Timoria

zef vapurunun, bizzat kendi tayfaları 

tarafından batırıldığı hakkında İtalyan 

gazetesinin iddiasını gülünç bulmakta 
ve Akdenizdeki bazı hadiselerden İtal
yanları mesul tutmağa devam etmekte
dir. İzvestiya İtalyanın mesuliyetten 
ve cezadan kurtulamıyacağını yazıyor. 

Bir İngiliz tekzibi 
Londradan bildiriliyor: Salahiyettar 

ingiliz mahfilleri, Romadaki İngiliz 

maslahatgüzarının B. Cianoya İngilte
re hükümetin~n İtalyanın Cenevredeki 
çalışmalara tekrar iştiraki halinde Ha

beşistan meselesini "tasfiye" ye amade 
olduğunu bildirmiş bulunduğu suretin
deki haberin asılsız olduğu bildirilmek
tedir. 

Maslahatgüzarın B. Cianoyu ziya
retinin yegane hedefi, Akdeniz konfe
ranst davetnamesini tevdi etmek idi. 

rekete hazır bulunduğu umumiyetle 
kabul olunmaktadır. Halen tebarüz et_ 
tirildiğine göre, İtalya, şimdilik enter_ 
nasyonal vaziyetin vehametini fazla
laştmnak mesuliyetini hiç bir suretle 
üzerine almayı arzu etmemektedir. 

ltalyan gazetelerinin neşriyatı 
Popolo d'Italya, sovyet notası yü

zünden İtalyanın ihtiyat kaydiyle dahi 
olsa iştirak niyetinde olduğu Akdeniz 
konferansı işinde vaziyeti yeniden göz-

den geçirmiye mecbur kalacağını yazı· 
yor. Messacero da ayni noktayı teba
rüz ettirerek, İtalyasız bir Akdeniz 
konferansının manasızlığına işaret e
diyor. 

1 Berlin 'de: 

1 
Bütün alman gazeteleri 
sovyetlere hücum ediyor 

Berlin, 7 (A.A.) - Bütün gazete
ler, bu sabahki nüshalarında, Romaya 
verilen sovyet protestosu haberini bü.. 
yük başlıklarla vermekte ve svoyet no
tasının Akdeniz konferansını bozmak 
için yeni bir tahrik ve yeni bir teşeb
büs teşkil eylediğini ileri sürmekte
dir. 

Lokal Anjeger gazetesine göre, Ak
denizdeki denizaltı gemileri hücumla
rı, Akdenizdeki gergin vaziyete müş.. 
terek müzakereler neticesinde bir ça
re bulmak hususundaki ufak ümidleri 
bu suretle torpillenmek istiyen Mos
kovanın eseridir. Bütün gazeteler, ay_ 
ni zamanda, Blagoef'in yunan sahilleri 
civarında torpillenmesi meselesi hak
kında yapılan tahkikatın neticesini 
bu hadisenin M-0skovanın bir 
manevrası olduğunu bildiren bir Ati
na telgrafını da nesretmektedir. 

Bağcılığın 
ihyası için 
Çalışmalar 
Bağcılığın bütün yurdda inkişafını 

temin etmek üzere ziraat bakanının re
isliğinde toplanan komisyon dün ğöle
den evvel ve öğleden sonra iki toplantı 
daha yaparak çalışmalarına son vermiş.. 
tir. Komisyon hazırlanacak programa 
göre ileride bütün vilayetlerimize teş
mil edilmek üzere bu yıl Ankara, Es
kişehir ve Çankırı vilayetlerinde der
hal faaliyete geçilmesini kararlaştır

mıştır. Bunun için ilk iş olarak bu üç 
vilayetimizdeki mevcud bağlar, üzüm 
nevileri ve çubuk sayısı tesbit edilecek, 
yeni fidanlıklar tesis olunacak ve köy
lerimizin en kısa bir zamanda bağ ve 
meyva ve ormanlara sahip olmasına ça
lışılacaktır. Bakanlık işin düzenle yü
rümesini temin için bir pro

0

gram hazır
lıyacaktır. Bu programla bağı olmıyan 
köylerde her bir ailenin 2 dönüm yerli 
bağ ve 2 dönüm meyva ve orman mey
dana getirmeleri mecburi olacaktır. 

Buna müvazi olarak bakanlık, ayrı
ca floksera ile de mücadele edecektir. 

Çimentolar için konan 
kayıdlar 

İnhisarlar Bakanlığı gümrük resmi 
indirilen Portland tipinde beyaz ve 
mağnezyumlu ve alominli çimentoların 
gümrük tahlili sonradan yapılmak üze
re yurda sokulmasını, tahlilin yapılarak 
narına uymıyan çimento sahibleri hak
kında ticarette tağşişin meni kanununun 
tatbik edilmesini teşkilatına bildirmiş. 
tir. 

Sinob panayırı 
Sinop, 7 (A.A.) - Sonbahar pana. 

yırı açıldı. Panayır üç gün devom ede_ 
cektir. 

Akdenizdeki korsanlık: 

ltalyaya verilen Savyet 
protesto notasının metni 

Moskova, 7 (A.A.) - Tas ajansı biL 
diriyor: 6 eyliil tarihinde, Sovyetler 
Birliğinin İtalya'daki büyük elçiliği, 
Sovyet hükümetinin talimatı üzerine, 1-
talya dış bakanı B. Cianoya aşağıdaki 

protesto notasmı tevdi etmiştir. 

Sovyetler Birliği büyük elçiliği, ital
yan harb gemilerinin Sovyetler Birliği 

ticaret gemilerine karşı yaptıkları müte· 
caviz hareketler hakkında Sovyet hükü
metinin kati delillere malik olduğu key
fiyeti üzerine İtalyan hükümetinin dik
katini çeker. Yukarda bahis mevzuu edi
len hareketler, Port - Saide karciif gö
türmekte olan ve 30 ağustosta saat 22 
de Cezairin 120 kilometre şarkında hü.. 
cuma uğrayan Timiriazef Sovyet gemi
sinin bir İtalya denizaltı gemisi tarafın
dan batırılması hadisesi ve Mariopulden 
asfalt malzemesi götüren ve 1 eylfılde 

saat 6.30 da Skiros adasının 15 mil açık
larında batırılan Blagoef Sovyet gemi
sine karşı yapılan aynı şekildeki hü -
cumdur. 

Yapılan tecavüzlerin mahiyeti 
İtalyan hükümeti, açık deniz yolla

rında seyrisefer eden ve normal diplo ~ 

matik münasebetleri haiz bir memleke
te aid bulunan ticaret gemilerine karşı 

yapTlan bu hareketlerin yalnız insaniyet 
preı,sipleri ile değil, fakat umumiyetle 
!tabul edilmiş en basit enternasyonal 
hukuk kaideleri ile tezad halinde bulun
duğunu muhakkak kabul eyliyecektir. 

T ecavü:z.ler Sovyet - ltalyan 
pakhnı da ihlal ediyor 

İtalyanın gemilerinin sovyet bay
rağı altında seyrü sefer eden gemilere 
karşı yaptığı bu tecavüz hareketleri, ay
nı zamanda, birinci maddesi, akid taraf
ların diğer akid tarafa karşı yalnız ge
rek bir veya bir kaç üçüncü devlet ile 
birlikte hiç bir suretle ne havada ne de 
karada, denizde ve havada her hangi 
bir tecavüze kalkmıyacağı taahhüdünü 
tazammuneden 2.9.933 Savyetler birliği 
• İtalya paktını da ihlal eylemektedir. 

Protesto 
Yukarıda bahis mevzuu hadiseler 

dolayısiyle, sovyet birliği büyük elçili
ği, sovyetler birliği hükümeti adına ve 

sovyetler birliği hükümetinin talimatı 

ile italyan hükümetini en kati bir su
rette protesto eder. Sovyetler birliği 

hükümeti, Sovyet bayrağı altın<la sey
risefer eden ticaret gemilerine karşı ital
yan deniz kuvvetlerinin yukardaki teca
vüzkar hareketlerinin gerek politik ge· 
rek maddi neticelerinin tam mesuliyeti
ni italyan hükümetine tahmil eyler. 

Zarar ve ziyan talebi 
Sovyetler Birliği büyük elçiliği, iler-

de bu gibi tecavüzlere kati surette niha-

i 
yet verilmesi keyfiyetinde ve bu hadise_ 

I 
ler neticesinde Sovyetler Birliğinin gör
<lüğ IJ zararlar ile yukardaki gemiler mü 
rettebatmın ve yahud ailelerinin gördü. 
ğü zara:-ların tam surette tanzimi işinde 

ısrar etmeye Sovyetler Birliği hükümc
ti taraf:ndan salahiyettar kılınmıştır. 

M esullerin tecziyui 
Büyük elçilik aynı zamanda teca -

vüz hareketlerini yapmakla suçlu bulu· 
nan kiır.selerin misal teşkil edecek bir 
surette cezalandırılması hususunda ıs -
rara da salahiyettar edilmiştir. 

F1LlST1N'DE 

Arab mahfilleri son 
hadiseleri protesto 

ettiler 
Kudus, 7 (A.A.) - Arab yüksek 

komitesi, geçen hafta vukua gelen kan

lı hadiselerden dolayı mandater hükü
met nezdinde protestoda bulunmuş ve 
tahrik hareketlerine karşı enerjik ted
birler alınmasını istemiştir. Yüksek ko
mite, yahudi muhaceretinin devamı do
layısiyle de ayrıca bir protesto yapmış
tır. 

Filistin ıahsiyetlerine Sariye 
için vize verilmedi 

Kudüs, 7 (A.A.) - Fransız konso· 
loshan~si, arab kongresine iştirak için 
Suriyeye gitmek istiyen Filistin yük
sek eş.hasından birçok kiıiye vize ver
mekten imtina etmiştir. Bu tedbirin 
alınmasına sebeb olarak, bu eşhasın 
kongreye iştirakinin arab ahali arasın
da heyecanı fazlalaştıracağı keyfiyeti 
gösterilmektedir. 

Bisikletle 9.500 kilometre 
Moskova, 7 (A.A.) - Komsomolsk

Moskova arasında yapılan 9500 kilomet. 
relik bisiklet koşusu bitmiştir. Koşuya 
iştirak eden beş koşucu bu mesafeyi 85 

günde yani önce tesbit edilen müddet· 
ten on gün önce kapatmıştır. Bisiklet• 
çiler Novosibirsk ile Moskova arasında 
süratlerini günde 150 kilometreye çı

karmak suretiyle bu neticeyi elde ede
bilmişlerdir. 

Aydında tütün mahsulü 
Aydın, (Hususi) - Bu yıl tütün 

mahsulü çok ümid verici vaziyettedir. 
Bu seneki mahsul Aydında 241 bin ve 
Çine kazasında 407 bin kilo tahmin e• 
dilmektedir. 

........................... 
İstenilen Yere Gazete 

Verilir 
Aşağıdaki sergilerden abone 

kaydolunduğu takdirde, Ulus, 
Fransızca Ankara ve diğer gazete
ler en kısa bir zamanda teslim edi
lir. 

Sergiler: Havuzbaşı, Pasta sa
lonu, Sıhiye Vekaleti önünde Sa
manpazarı İstihlas oteli önünde 

Ba i Mehmed 

Şeks.pireten · HikAyeıe·r 

mübarek bir makam, kendisinin de bir 
hacı olduğunu, eğer bu hacının bu mübarek 
makama el sürmesine müsaade cıkmazsa 
kendisinin çok mahcub olacağını v~ bu şaş
kınlık içinde onu öpüvereceğini söyledi. 

dilsmanma gönül vermişti. Bunu anlamak 
Romeo'ya eza verdi, fakat gönlüne yerle
şen s~vgiy.~ oradan çıkaramadı. Jülyet de 
kısa hır muddet dinlenirken kendisiyle gö
rüstüğü delikanlının Romeo ve montagü 
olduğunu öğrenmişti. Yalnız su var ki onun 
kalbinde de bu delikanlı i(!in"' bir aşk ateşi 
tutuşmuş bulunuyordu. O da bütün ailesi
nin nefret ettiği montagü'lerden birisine 
böyle birden bire gönül vermişti. 

du. Kendisini burada yapayalnız sanan Jül
yet göğsünü geçirerek derin bir "Ah" çekti. 
Onun sesini duyunca büsbütün coşan Ro
meo, kıza duyunmyacak kadar hafif bir 
sesle diyordu ki: Yazaniar: Mary ve Charles Lamb 

Çeviren: Nurettin ARTAM 

Romeo ve Jülyet 
Romeo'yu vurub öldütecekti. Fakat amcası, 
burada böyle bir harekete meydan verme
mişti. Çünkü evela, böyle bir hareket, ora
daki misafirlere karşı bir saygısızlık olur
du; ondan sonrsı Romeo, bütün Verona'da 
adı hürmetle anılan faziletli bir centilmen
di. 

Kendi arzusu hilafına sabretmeğe mec
bur olan Tibalt'ın sinirleri gittikçe gerili
yor, bir başka sefer de bu mantagü'den bu 
küstahlığın hesabını soracağına yemin edi
yordu. 

Dans bitmişti ve R-0rneo, o kadının dur
duğu yeri gözetliyordu. Bir aralık, kendisi
ne biraz daha fazla serbestlik veren maske
sine de güvenerek onun yanına gitti. Gayet 
kibar ve nazik bir tavırla elini tuttu. Onun 

Bayan dedi ki: 
- Hacım, sizin bu haliniz daha ziyade 

çapkınca görünür. Azizelerin elleri vardır 
ve bunlara belki de hacılar el sürerler; fa
kat öpmek, hayır ... 

Romeo cevab verdi: 
- Fakat azizelerin de, hacıların da du

daklan yok mudur? 
- Evet vardır; fakat bunları dua etmek

te kullanırlar. 
- Öyle ise azizem, benim duamı dinle

yiniz ve yerine getiriniz. Bu duam müstecab 
olmazsa harab olurum. 

İkisi de böyle aşıkane konuşmalara gi
rişmişlerdi ki bu Bayan annesi tarafından 
çağrıldı. 

Bu sırada anesinin kim olduğunu araştı
ran Romeo, bu eşi bulunmıyan güzelin, 
montagü'lerin büyük düşmanı olan Kapu
let'in k121 ve varisi J ülyet olduğunu anla
mıştı. Şu halde, hiç farkında olmaksızın, 

Gece yarısı Romeo, arkadaşlariyle bir
likte oradan ayrıldı. Fakat o, kalbini bırak
tığı y~r?en uzun müddet ayrı kalamazdı. 
Onun ıçın arkadaşlarını bırakarak, J ülyet'in 
evinin arkasında bulunan bahce dıvarından 
aşarak içeriye girdi. Orada çok beklemedi; 
biraz ~~nra Jülyet doğudan doğan bir gü
neş gıbı doyulmaz bir güzellikle pencere
sinde görünmüştü. Bahçenin ağaçları üze
rinde parıldayan ay ışığı, Romeo'ya bu ye
ni doğan güneşin yanında hasta ve solgun 
gibi görünüyordu. 

Güzel kadının başını, ellerine dayadığı
m gören Romeo, kendisinin bir eldiven ol
masını ne büyük bir iştiyakla özlemişti. Öy
le olsaydı, şimdi onun yanağına dokunur-

- Güzel melek, biraz daha konuş! sen 
başımın üzerinde göklerden inmiş bir haber
ci gibi duryorsun; gözlerini sana diken fa
niler, heyecandan oldukları yere yıkılırlar. 

Duyulduğundan haberi olmıyan ve için
de o geceki maceradan doğan şiddetli bir 
aşkın heyecanı coşan kız, aşıkmı ismiyle ça
gınyor ve: 

- Romeo, Romeo ! diyordu, nerelerde
sin? Benim hatırnn için babanı dinleme, is
mini reddet! eğer sen bunu yapamazsan, ben 
yemin ederim, Kapulet'likten çıkarım. 

Bu sözlerden cüret alan Romeo, hemen 
boğuklaşan bir sesle söze başlamak üzere i
di. Fakat onun sözlerini biraz daha duymak 
istediği için sesini çıkarmadı. Jülyet, hala 
kendi kendine konuştuğunu sanark söyledi
ği sözlerine devam ediyor, Romeo'nun baş
ka bir isim taşımış, bu düşman aileden gel
memiş olmasını ne kadar arzu ettiğini, fakat 

(Sonu var) 
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Nurenberg kongresi toplandı 

B. Bitler Almanyanın iç ve dış 
politikasını izah etti 

(Başı 1 ı n~ ı sayfada) 

}'ecanlı alkışlarla karşılanmıştır. 

Evveıa B. Hess söz almış, sonra B. 
Lutze, na&yonal sosyalist hareketi ö
lülerini hurmetle yadetmiş ve B. Stre
icher ise bir hoş geldiniz hitabesinde 
bulunmuştur. 

Hitler'in nutku 
Nihayet sıra, B. Hitler'in nutkuna 

gelmiıtir. 

B. Hitler, evvela, Nurenberg kon
grelerinin tarihçesini yapmış ve bu 
kongrelerde nasyonal - sosyalist teşki
latının yüksek prensipini teşkil eden 
"her yerde ve hec zaman bir adam her 
şeyden mesuldür.,, kaidesinin bu kon· 
grelerde daima daha fazla bir 'kuvvetle 
tezahür etmesi lazım geldiğini tebarüz 
ettirmiştir: 

NutuK, şöyle devam etmetkedir: 
Parti kongreleri, bidayetindenberi 

aşağıdaki üç vazifeyi yapmayı üzerine 
almıştır : 

ı - Nasyonal - sosyalist hareketi ile 
nelerin yapılmış olduğunu, ne gibi 
planların tatbik olunduğunu ve bu su
retle ne gibi hedeflere erişildiğini mü
fahede eylemek, 

2 - Yakm uzak istikbalde yapılma
sı lazım gelen vazifeleri ve binnetice 
faaliyeti bildirmek, 

3 - Kadın erkek parti azalarını ve 
bütün alman milletini hareketimizin 
fikirlerini, akidelerini ve prensiplerini 
iyi kavrıyabilmek için hazırlamak. 

Bundan on sene evel, kongremiz, 
devleti hücumla eline geçirmek istiyen 
bir partinin ihtilal kongresi gibi telak
ki olunmakta idi. Bugün ise, bu kon
gre, ııasyonal sosaylizmin kendisine 
raptettiği alman milletinin büyük bir 
geçid resmini teşkil etmektedir. 

Sosyal nizam 
Alman milletinin şimdiye kadar 

rnislini görmediği muazzam bir cephe 
değiştirmesine şahid bulunuyoruz. Sos
yal, ekonomik, siyasi kültürel ve tek
nik bakımlardan kati dönemeç nokta
ları teşkil eden bir devirde yaşıyoruz. 
Mevzuubahs olan, milletler ve devlet
ler arasındaki hududlar meselesi değil, 
fakat hakikatte ananevi sosyal nizamın 
idamesi ve yahut yıkılması meselesidir. 

Yıkılacak olan, siyasi bir Babil ku
lesi değildir. Ebediyet için yapılmış 
sanılan şey, bugün zayıf ve çürümüş 
olarak gözükmektedir. Etrafımızda her 
tarafta insanların sosyal kurumlarının 
çatırdadığını duyuyor ve bilhassa çü
rümüş muhtelif kurumların yıkıldığını 
görüyoruz. Nasyonal sosyalizm hare. 
keti, alman milleti için tarihi mücade
lesine ba,ıadığı zaman, bu meselenin 
esas meseleyi teşkil eylediğini tam ola.. 
rak müşahede etmiştir. Filhakika. harb
lar ve mağli'ibiyetler, milletlerin haya
tında, sosyal dahili buhranların büyük 
ve dehşetli ehemmiyetini haiz değildir. 
Buna zerre kadar şüphe yoktur. Zama. 
nımızda, "cemiyet., olarak bulduğu
ttıuz şey, bugün batmak üzeredir. Bu 
gün yalnız doğum, neseb, sosyal sınıf 
ve yahud refah üzerine müesses insan 
sosyetesinin teşekkülleri artık mevcud 
değildir. Terbiye ile tahsil ve yahud 
herhangi muayyen bir dine mensub ol
tnak keyfiyeti de, bir sosyeteyi kura. 
bilecek unsurlar olarak telakki oluna
hlaz. Eski fikirler ve bu eski teşekkül

lerin istinadgahları, yeni fikirlerin ve 
bazı yeni akidelerin hücumuna dayan. 

, tnıya muktedir olmadıklarını göster. 
tnişlerdir. Faaliyetimizin neticesinden 
ınemnun olabiliriz. Bu neticeleri, diğer 
tnemleketlerde alın<ln neticelerle muka
~ese ediniz. Ve sosyal sahada nasyo. 
nal _ sosyalizm taktikinin doğruluğu
nu kabul edeceksiniz. 

Komünizm ve na.yanal ıo•yalizm 
B. Hitler, komünizmin sosyal başa

rıları ile kıyas kabul etmiyecek dere
cede yüksek olarak gördüğü nasyo
nal • sosyalizmin sosyal başarılarını te
barüz ettirdikten sonra, ekonomik faa_ 
liyet sahasına geçerek demiştir ki: 

Genel ekonomi sahasında da, etra
f ıınızda türlü buhran hadiselerini gör. 
tnekteyiz. Enternasyonal bir ekonomik 
buhranın enternasyonal bir t eşekkül 

ile ortadan kaldırılabileceği fikrinden 
bazcr etmesini kamuya daima bildir
miş ve daha evvel muhtelif milli eko
nomilerin nizama konulması lazım gel
diğini tebarüz ettirmiştim. 

Nasyonal sosyalizm, dünya ekono
mik buhranına bir nihayet vermekten 
bahsetmenin ve ayni zamanda, paralar 
üzerinde dünya ekonomisini sarsan ha
reketlerde bulunmanın birbirleriyle te
zad halinde bulunduğunu daima nazarı 
dikkate almıştır. 

Ekonomi 
Alman ekonomik buhranına nihayet 

vermek için, ekonomik bir milletin ha
yatındaki mubtelif hareketlerden biri· 
ni teşkil eylediğini ve netice olarak 
doğmatik noktai nazarlara göre deği~ 
fakat ancak ampirik faydalarla noktaı 
nazarlara göre teşkilatland rılabileceği 
ve dirije olunabileceğini göz önünde 
tuttuk. Bir sosyal ekonomi yahud bir 
serbest ekonomi yoktur. Mevcud olan 
yalnız vazifeleri bulunan bir ekonomi, 
yani genel vazifesi bir millete en yük
sek ve en iyi hayat şeraitini vermek 
olan bir ekonomidir. Eğer bir ekonomi, 
su veya bu sahada kendisine düşen bü
~ük vazifeleri görmekten aciz ise, dev· 
1et, cemaatinin ihtiyaçlarının önlemek 
için başka yollar, başka çareler arama. 
lıdır. Biz muhakkak surette, alman e
konomisinin tam istiklaline varacağız. 
Bu noktada hiç kimse 'üphe etmeme

lidir. 
Muazzam bir ordu meydana getir • 

meye, muazzam bir iş servisi sefe.~b~r 
etmeeye ve alman demir yolları buyuk 
müessesesini idare eylemeye muvaffak 
olan bir halk cemaati, Almanyada de -
mir ve çelik istihsalini lazım gelen yük
sekliğe çıkarmaya da muhakkak suret -
te muvaffak olacaktır. 

Dört senelik planın önümüze koy
duğu işlerden çok daha güç işleri_ vücu
de getirdik. B. Göring'in başladıgı bu 
işin çok yakın bir zamanda baş~~ıl~ca -
ğını daha bugünden temin edebilmm. 

Sömürge Ütekleri 
Esasen ekonomimizde bir çok sene. 

lerdenberi bize derin endişeler veren bir 
tek mesele vardır ve o da iaşemizin 

güçlüğüdür. Sömürgesiz Alman"y~ın 
kapladığı arazi, halkımızın tam, kah ve 
muntazam iaşesine kafi gelmek için çok 
ufaktır. Bir mahsulün iyi veyahud fena 
olması gibi bir tesadüfün keyfine bağlı 
bulunduğumuzu düşünmek nihayet in. 
sana tahammülsüz gelmektedir. Sömür
ge isteklerimiz, en iptidai ihtiyaçlar s~
bebiyle yapılmaktadır. Diğer devletlerın 
bizim sömürge taleblerimize karşı aldık
ları tavır, anlaşılmaz bir tavırdır. Al • 
manya. bu devletlerden ne bir sömürge 
almış ne de bir sömürge çalmıştır. Ah
lıik prensiplerinin her dakikada her yer
de bu derece belagatle ileri sürüldüğü 
bir devirde, aynı zamanda bu keyfiye
tin de dikkate alınması lazımdır. 

Politik me•eleler 
B. Hitler bilahare politik meselele-

re temas etmiş ve ezcümle demiştir ki : 
"- Etrafımızda, dünya, harb sesle. 

ri çınlamaktadır. Milletler en~~. için
dedir ve bir çok devletler de ıh~al, ge
nel nizamını tehdid eylemektedir. Kay. 
bedilmiş müthiş bir harbtan ve menfur 
bir ihtililden sonra on beş sene soyulan 
ve kasıb kavrulan Almanya, bugün kuv
vetli ve sükUnetli bir millet manzarası 

arzetmektedir. Barış, bizzat millet tara
fından himaye edilmektedir. 

Alman tarihinin bir bahsinin sonun
da aşağıdaki üç şeyi de tesbit etmek is

terim: 
ı _ Versay muahedesi ölmüştür. 

2 _ Almanya kurtulmuştur. 
3 _ Ordumuzda, hürriyetimizin ga. 

rantisini görmekteyiz. 
Eğer nasyonal - sosyalist hükümeti, 

milletimizin tarihine enerjisinin bu üç 
neticesini ilave etmekten başka bir şey 
yapmamış olsaydı dahi, alman tarihinde 
gene şanlı bir sayıfa işgal eylerdi. Fil
hakika biz, muharrirlerinin ebediyet için 
düşündükleri ve kuvvetle imzala. 
dıkları bir muahedeyi beş seneden az bir 
müddet zarfında ortadan kaldırdık Dört 
sene içinde yeni bir ordu kurduk. Al. 

manya bugün artık tecrid edilmİ§ vazi
yette değildir. Almanya, bugün birçok 
devletlerle sıkı dostluk halindedir. 

Alman - ltalyan dostluğu 
Nasyonal - sosyalist Almanya ile fa

şist İtalya arasındaki tabii menfaat bir
liği, kanşıklıklar buhranlarına karşı Av
rupanın emniyetini temin eden bir un -
sur olarak, son aylarda gittikçe daha 
fazla bir kuvvetle tezahür etmiştir. İs
tikbalde artık, bu azim birliğini dikkate 
almadan basit bir surette ruznameye 
geçmek kabil olmıyacaktır. 

Japonya ile olan anlaşmamız, mede
ni dünyayı tehdid eden hücumlara kar
şı birlikte müdafaa gibi ötekine benzer 
bir vazifenin başarılmasına yaramakta
dır. Bu hücumlar, bugün İspanyada de
vam etmektedir, yarın şarkta başlıyacak, 
öbür gün de belki başka bir yerde ken
di!1ini gösterecektir. Bizim hepimizin Ü

midimiz. bugünün bu işaretlerini diğer 
devl~tlerin de anlıyacakları ve bizim ba
rışı ve kültürümüzü müdafaa husus~n
daki sağduyu cephemizi kuvvetlendıre. 
ceklerdir. 

B. Hitler nutkunu, milleti maddi ve 
m:ınevi inkırazdan muhafaza için mem
iekette rasist bir siyasetin mutlak lüzu· 
munu tebarüz ettirerek bitirmiştir. 

Şark Vilayetlerimizde 

Kalkınma 
hareketleri 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Birinci 
umumi müfettiş Bay Abidin Ozmen bu
gün İzmir vapuriyle şehr.imize . döndü. 

20 eylUlde Diyarbekire gıdccektır. 
Bay Abidin Özmenle konuştum. Ba

na şunları söyledi: 
.. _ Mıntakamız dahilinde yapılmak-

ta olan yeni demiryolu Cizr~y: do~.ru 
süratle ilerlemektedir. Dört buyuk Kop
rü yaptırılmaktadır. Şose i~tı da iler
lemiştir. Diyarbekir'de yem bır mahalle 

kurulmaktadır. 
Bir kilometre uzunluğunda geniş bir 

bulvar üzerinde bir müfettişlik bina
sı ile Lirçok resmi daireler yapılmakta -
dır. Burası modern bir mahalle olacak

tır. 

D. bek" Van vilayetleri ile ıyar ır ve 
Maden ve •Gavaf kazalarında yeni köy 
yatı mektebleri yaptırılacaktır: Mınt~a 
dahilinde 13 halkevi vardır. Dıyarbekır, 

V B. 1. Mardin halkevleri de yaan, ıt ıs ve 
kında açılacaktır. 

Diyarbekir kız enstitüsü bu. yıl ge -
ni§letiİecektir. Muş ve Van vıliyetleri 
d h.1. d . bu yıl tay ve sığır depolan 

a ı ın e ae v Dahil 
yaptırmaya başlıyacagız. ~e ve hu-
dud boylarında birçok hayvan ıstasyon
ları da yapılacaktır. Bunlar~n planlarını 
Z. Bak 1 ~ a gönderdık. Ahlat ka. ıraat an ıgın 

d b.. " k bir meyva fidanlı~ı ku -zasın a uyu t> 

rulmaktadır. 

V .. 1 .. · · mevcud vasıtalara ila-an go u ıçın 
' k' daha yapılmaktadır. veten ı ı vapur . 

D. bek" . hı·sar fabrıkası verim-
ıyar ır ın . . . . . 

li bir çalışma senesin• daha bıtı~ştır. 
S . 1 . ı'lerliyor. Bu yıl Dıyarbe-por ış erı . . 

k. •• d' Muş ve Biths vılayetlerin ır, ınar ın, , 
de birer stadyum yapılacaktı.r ·. . 

Mahsul vaziyeti de çok ıyıdır. Ka -

k l k .. d n güne azalmaktadır.,, ça çı ı gun e ------
Almanya'da bir idam 

B l. 7 (AA) - Almanya divanı er ın, · · A • 

habi tarafından idama mahkum edılen 
d bık mensublarından Herbert or u sa . b .. . 

Krebes hakkındaki hükum ugun ın-
faz olunmuştur. 

K be 1936 da :ıtıtasından kaçarak re s . 
.... _ b"r memlkete geçmış ve orada 

yaucancı ı . . . 
k 1. w 'd bildiklerını para mukabı-as er ıge aı . . 

tinde yabancılara vermıştı. Krebcs~ ya. 

1 'd . havi ınektublarla eskı ar-
ancı vaı en . 

k d l da hiyanete teşvık eylemiş-a aş arını . . 
ti. Fakat bu teşebbüslerı muvaffakıyet-
sizlikle neticelendiğinden yabancı ca-

k'lt:tı kendisi ile alakayı kesmiş sus teş ı et , 

ve hiç bir gideceği yer de buunmadı-
• d h dududa scvkolıınmuştu. gın an u 
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Cihan hlaırlbi nde 
~nteıncens servös 

V HARBDA ENTELICENS SERVJs; ŞEFLlClNI 
I azan: YAPAN ŞiMDiKi INGILIZ iÇ BAKANI 

.'iamuel Hor -
No: 10 Çeviren: Hikmet TUNA 

Bir ticari mektub müstacelen 
sınırı nasıl geçebilir ? 

Stokholmda veliahdm karıuna ve
rilecek mektublarnn vardı. Bu mükem
mel kadın, bütün harb müddetince 
lngiltereden gelen haberlerin ha&re
tiyle yaşamııtı. f sveç'de hiç bir 
dütmanr yoktu. Fakat, tecrid edil
mit bir vaziyette olduğunu zaman 
zaman hissetmek zaruretinde idi. 
Onun bu ikinci vatanı bitaraf bir 
memleketti; fakat hükümet merke-
zindeki atmosfer itilaf devlet!erine 
karşı soğuktu; İngiltere ile İsveç ara
sındaki irtibat ise, aksayıp duruyor-. 
du. 

Çok şüküı·, torbamda yalnız :>na 
verilecek mektublar vardı. Kll'alın es-
ki hademelerinden biri çocuklara gön
derilmiş olan balık yağmı yanına al
mıştı. içinde ne olduğunu bilmediği 
sım sıkı bağlanıp mühürlennüı olan 
torbaları beklerken, vagondaki l ·ıta
ğına birdenbere koyu bir mayiin dam
ladığını görünce f&fll"ıp kalmııtı. Gi
deceği yere varıp mühürler koparıl
dıktan sonra bu sır meydana çıkmıt-
tı. 

Nitekim bir yd ııonra ltalyada as
keri istihbarat heyetinin ıefi bulundu
ğum sırada Papanın enfiyesini kuri
ye torbama yerleıtirerek yanıma alı
yordum. Bundan dolayı kaideyi boz
muş diye bir kimse beni itham edebi
linniydi ? 

Stokholm'dan aynlmadan evvel, 
bir dostu ziyaret etmek makaadiyle 
Grand Hotel'e gibnittim. Kürkümü as
kıya asar asmaz, bir alman ajanınm 
boş ceplerimi karı,trrması beni epey. 
ce eğlendirmişt. Şimr 1 memleketlerin
deki hükümet merkezleri bütün harb 
müddtince muhtelif devletlerin ajan
ları ile dolu idi; bilhassa -bu sırada 
alman organizasyonları lsveçte çok 
faal idiler. 

Stokholmdan Botni körfezindeki C> 
Hoparanda'ya kadar olan yolculu
ğwnuz sessizce ve monoton olarak 
geçti. Trenin saatte bet milden fazla 
bir süratle gitmediği muhakkaktı; 

durduğumuz istasyonlarda mükemmel 
bir sicak yemek yiyebilecek kadar 
bizi bekliyordu. 

lsveç topraklarının son istasyonu 
olan Haparanda, harb dolayısiyle 

birdenbire ehemiyet keabetmit olan 
yerlerden biri idi. Sulhta, Şimal deni
zi üzerinden, lskandinavya, Botni kör· 
fezi, lsveç Lapland'ı ve Finlandiya 
yoliyle lngiltereden Rusyaya seyahat 
ebnek insanın hayalinden bile ıeç
mezdi. Şimal denizinin abloka altına 

alınması, yolcuları ve yükleri timali 
Avrupanın bu sapa ve aykırı yoluna 
aevketti. lnsilizlerce bilinmiyen iki 
demiryolu hattı, briderıire Rusyaya gi· 
den ibr ana hat halini aldı; insanın 
hartada güç bulacağı bir yer, bitaraf 
bir devletle harbte olan bir devlet a 
rasında çok nazik bir sınır noktası ve 
batı Avrupasiyle doğu Avrupası ara
sındaki ticaret ve seyrüseferin düğüm 
yeri oldu. 

Haparanda'ya vardığım günün sa· 
babı, hava güneşli ve her taraf söz 
kamathrıcı bir beyazlık içinde idi. 
Karda ufak bir leke bile yoktu; hal· 
ti, lsveç garnizonunundaki askerle· 
rin taııdıkları koyun deriainden yapıl· 
mış beyaz ka!paklan bile, tertemiz ak.. 
lık içinde sarı görünüyorlardı. 

Stokholm elçiliği hesabına yapıla
cak bir işim vardı . Bahsin rnevzuunu 
Haparanda'daki bir sevk.iyat acenta· 
sı ile rus hükümeti arasında cereyan 
eden bir muhabereye aid ve müstacelen 
sınırı a~ması İcab eden bir ticari mek
tub teşkil ediyordu. Ben, bu mektu
bu Finlandiya sınır istasyonu olan 
Tonnea'da krecliai yerinde bir rus a
centasma teslim etmek için söz ver
miştim. Haparanda gibi ah~ab bina· 
lar ve depoluk eden barakalardan 
mürekkeb küçük bir kasabada lsveç 
firmasını bulmak epeyce müşkildi. 

Nihayet aradığım büro'yu buldum. Ve 

sonra istasyona döndüm. Burada 
bağajımla birlikte emirberimi de bı
rakmıttllll. Haparanda, barbtaki inki
pfmın henüz ilk devresini yatıyor
du; kı§ın, Tormeo nehri donmuıtu. 
Üzerinde yolcuları Finlandiya sınırı
na geçirmek için, geyiklerin çektiği 
kızaklar kullanılıyordu. Bizim geyiği
miz bana eski devirlerdeki seyisleri 
hatırlatıyordu. Kendimiz sandıklara 
çarptıkça, hayvancağız bizden direk
tif bekliyordu. 

Haıulı, nehrin ortasında bir rus 
jandarmasına raatlaymcaya kadar, 
andık ve bağajlar arumda ezile bü
züle, kızağımızı birikmiş kar yığın
larına çarpa çarpa nehri geçiyorduk. 
Benim için bu an çok enteresandı. 
Çünkü yalnız ilk defa olarak rus top
raklarma ayak baunıı obnryordum, ay
nı zamanda rwçaın ile de ilk defa 
ciddi biT iş görecektim. Rus sml1'mı 
seçmek hiç de kolay bir meaele de
ğildi. Harb esnasmda vazife gören 
nu jandarmaları, puaportlan elle
rine alıyorlar, evirip çevirdikten son
ra. okunacak feYİ bat &f&it edip okWNık 
aaretiyle bir nevi W'Mlll köylü rolü 
oynuyorlar, •e ondan aonra, pasaport 
sahibini lef cibi kokan karakol bina
unda saatlerce tevkif ediyorlardı. 

(Sona var) 

KOÇUK iÇ HABERLER 

X ikinci noterlikte tahkikat - Dün 
İstanbul müddeiumumi muavinlerinden 
B. Hikmet Özteş lağvedilen İstanbul 
ikinci noterliğine gitmiş kasa ve hesab 
işleriyle meşgul olmuştur. 

X Bükret elçimiz geldi - Bükreş el
simiz Bay Hamdullah Suphi Tannöver 
dün Romanya'dan İstanbı.ıla geldi. 

X Romen tenisçileri - İzmir'deki 
tenis turnuvasına iştirak eden romen te
nisçileri dün lzmirden lstanbula dön -
müşlerdir. 

X Talebeden aşı kağıdı - İstanbul
da mekteb idareleri talebeden tifo aşısı 
gördüklerine dair aşı kağıdı aramağa ka
rar vermiştir. 

lstanbulda gürültü ile mücadele 
ediliyor 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Son yapı-
lan tetkiklere göre bilhassa tramvaylar
la arabaların ve sokak satıcılannın faz
la gürültü yaptıkları tesbit - edilmiştir. 

İstanbul belediyesi, esnafın lüzumlu lü
zum5uz bağırmalarını önlemek için es
naf cemiyetleriyle temasa geçmiştir. A
raba tekerleklerine laıtik geçirilmesi 
için de bir talimatname hazırlanmakta. 
dır. 

Kadın Esirgeme Kurumunun 
eli,leri tubesi . 

Kadın esirgeme kurumu fakir aile. 
lere geçim teminine yardım etmek mak. 
sadiyle bir el işleri iubesi açmıştır. El 
işleri ögrenmek istiyen 10 - 16 yaşın

daki kız çocukların her gün saat 12 ye 
kadar Çocuk sarayındaki kadın esirge. 
me kurumuna müracaatları kabul edL 
lir. 

ı=RADYO 
ANKARA Öğle neşriyatı - 12.30 • 

12.50 Muhtelif pıik neşriyatı. 12.50 -
13.15 Pliik: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 - 13.30 Uahili ve haricı ha
berler. 

Akşam neşriyatı - 18.30 - 19.00 
Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 - 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hüs
niye ve arkadaşları). 19.30 . 19.45 Saat 
ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 - 20.15 
Türk musıkisi ve halk şarkıları (Servet 
Adnan ve arkadaşları) . 20.15 - 20.30 Ha
lil Vedat : Edebi konu~ma. 20.30 - 21.00 
Plaklan dans mukisi. 21.00 - 21.15 Ajans 
haberleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo salon or
kestrası. 21.55 - 22.00 Yarınki program 
ve İSTİKLAL marşı. 
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Jandarma genel kumutanJığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

ı - Bir tanesine (130) kuru, kıymet biçilen vasıf ve örneğine 
uygun (6000) aluminyom matra kapalı zarf usulü ite 21.9.937 sah 
ıünü saat (10) da aatm alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan ve ilk 
teminatı da (585) liradan ibaret bulunan bu eksiltmeye girmek iıti
yenlerin şartnamede yazılı vesikave ilk teminat makbuzunu mu~
tevi tekl:f mektublarını belli gün eksiltme ıaatından en geç bır 
saat evci komisyona vermiş olmaları. (3091) 3-4699 

Nafıa Vekaletinden 
14 eylül 937 sah 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 temin1t 1575 liradır. 
İsteklilerin vekiJetten talimatnamesine göre alınmı, olan mal

zeme müteahhidliği Tesikası ve teminat mektubu veya makbuziyle 
birlikte 14 eylül 937 sah günü saat 11 de komisyonda bulunmaları 
lizımdır. (2984) 2---4S20 

Harita Genel Direktörlüğünde11 
1 - Muhammen bedel (1023) lira Harta fotoğrafhanesi için 

(16) kalem fotoğraf eczası açık eksiltme ile ~tın ahna~aktır. . 
2 - istekliler teraiti anlamak iizere hergun ve eksıltmeye gı

receklerin de (76) lira (73) kurut muvakakt teminat makbzularile 
17 .9.937 cuma günü uat 3 de Cebecide harta satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (3137> 3-4680 

Y enişehirde Kiralık dükkanlar 
lnldllb 10bp ile Emciler caddesi köfesinde 19, 20, 23, 5, ve 

28 m• sathmda bodrumlu 4 dükkln inp edilmektedir. Bunlar ayrı 
ayn ve yahud bir aracla tek mağaza halinde kiraya verilecektir. 
Talihlerin ihtiyacına ıi$re taclillt yapılabileceğinden timdiden 1997 
No. va telefon edilmesi. 2---4360 

Diyarbekir iskan müdürlüğünden: 
Köy 
Karabat 
Sab 

Tipi 
3 
3 

Adedi 
50 
sc 

Bir evin 
Bedeli 
476.14 
465.10 

YekQnu 
23807.00 
23255.00 

Kuur 
Merkez 
Merkez 
Erpni 
Osmaniye 
Osmaniye 
Bismil 
Sil.an 
Silvan 
Merkez 
Merkez 

Merkui 
Harbete 
An bar 
llerkeıır 
Aalo 
Klbi 
Yeniköy 

2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

ıs 630.21 9528.15 
3S 520.21 18207.35 
80 583.21 46656.80 
15 S90.90 8863.SO 
35 491.63 17207.05 
12 456.S2 S478.24 
6 4S6.S2 2739.12 

298 1S5742.21 
1 - Yukarıda isimleri yazılı dokuz merkezde yapılacak (298) 

göçmen evinin Heyeti vekilenin 19.12.93S tarih ve 2/3711 sayılı ka
rarnamesine tevfikan 30 ağustos 1937 den itibaren münakasaya çıka· 
nlmıttır. thale mUddeti 16. eyUll. 937 ye müsadif per,embe günü sa
at tam on ilçe kadardır. 

2 - Taliplerin bu müddet içinde her merkezdeki evlere köybe-
köy veya dokuz merkez için birden peyleri kabul olunur. . 

3 - Müteahhitliğe talip olanların şimdiye kadar en az 10000 lı
rahlr iş yaptıkıarına dair vesaiki ve koyacakları peylere ve alacak
ları evlerin bedeli ke,iflerinin mikdarına ıöre ihale gününe kadar 
kanunt teminatlarını malsandığına yatırmış olmaları elzemdir. 

4 - Pazarlığın son kararı D. Bekir iskln müdüriyetinde yapı
lacağından şeraiti öğrenmek ve usulü dairesinde suretlerini almak 
istiyenler D. Bekirde iıkln müdürlüğüne ve kazalarda Bi.smil, Er
gani, Osmaniye, Silvan, kaymakamlıklarına müracaat edebılecekler-
dir. (3182) 23---4717 

Elaziz nafia müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilam 

ı. - Ellzizde yeniden yapılacak olan 80 yataklık hastahane bi
nası (110972) lira muhammen bedel ve vahidi fiat esası üzerinden 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 1ronulmu,tur. 

2. - Bu ite aid prtname ve evrak tunlardır. 
A. - Bayındırlık itleri genel fllrtnamesi, 
B. - Fenni prtname, 
C. - Hususi prtname (Tadilit ile beraber) 
E. - Muhammen bedel cetveli; 
F. - Vahidi fiat cetveli; 
G. - Ptin ve projeler; 
H. - Mukavele projesi; 
lstekJiler bu prtname ve evrakı vilayet nafıa müdürlüğünde 

görebilir, 
3. - Eksiltme lS.9.937 tarihine müsadif çarfamba günü saat 

15.30 da Elizide nafıa ıiıüdrlüğü odasında müte,ekkil arttırma ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6800 lira muvak• 
kat teminat vermesi ve bundan bqka aşağıdaki vesikaları getir· 
meıi, lazımdır. 

A. - Nafıa vekiletinden alınmıf 1937 senesi için muteber uga
ri altmış bin liralık ehliyetname; 

B. - 1937 yılına aid ticaret odası vesikası; 
C. - inşaat müddetince it başında diplomalı bir mühendis ve

ya bir mimar bulunduracağına dair teahhüdname: 
5. - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat

ten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir, posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 ün
cü maddede, yazılı saata kadar gelmi, olması ve dıt zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır, postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. '5862) 3--4776 

Akhisar şarbavlıfhndan : 
180 lira ücretli belediyemiz mühendisliği münhaldir. Yüksek mil· 

hendi mektebt diplomasınr haiz olması aranılan isteklilerin evra· 
kı nizamiye ve kısa hal tercümesiyle biriikte belediyemize milra· 
caatları ilin olunur. (3045) 2---4560 

Ankara valiliiinden: 
Hususi idare ile tahakkuk ve tahsil şubeleri için 14 evrak dola

bının imali açık eksiltmeye konulmuotur. 
Keşif bedeli 868 liradır. 
İhale 13. eylül 937 pazartesi günü saat ıs buçukta viliyet da

imt encümeninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek için 65 lira 10 kuruıluk muvakkat teminat 

itası lizımdır. 
İsteklilerin ihale günil daimi encümene, tartnameaini görmek 

iıt\yenlerin huıuıt muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilin olu· 
nur. (3047) 2--4553 

ULUS 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartnamesi mucibince bir adet buhar kazanı kapalı zarf U• 

suliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 19SOO lira ve muvakkat teminatı 1462.5 

liradır. 
3 - Eksiltme 11.X.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

ıs de Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün yukarıda adı geçen şu
beden alınabilir. 

s - Münakasaya (Sulzer) Skoda, Grimma, Vercinigte Kessel
vverke, Kruppe. Kdenschel. Stimmüller, Erste, Brünner, M. A. N. 
Wolf, Stranch und Schmidt ve Stork gibı yalnız birinci sınıf fab· 
rikalar iştirak edebilirler. Bu fabrikalardan maada firmalar müna· 
kasaya iştirak etmek istedikl~~i t:ıkdirde bu!undukları şehir s~· 
nayi ve ticaret odalarından bırıncı sınıf fabrıka olduklarına daıı 
türk konsolosluğunca musaddak bir tasdikname ibraz ve itasivle 
mükelleftirler. Bu yolda tasdıkname ibraz etmiyen (ismi yukarıda 
yazılı olmıyan) firmalar münaksaaya iştirak ettirilemez. 

6 - Teklif veren firmalar münakasa tarihinden bir hafta eve! 
fiataız teklifleriyle planlarını ve sair bilfımum lüzumlu evrakı.n 
Galatada inhisarlar umum müdürliığü müskirat fabrikalar şubesı· 
ne tevdi edeceklerdir. Şube teklifleri tetkik edecek ve bunları 
şartnameye ve matluba uygun buldugu takdirde münakasadan b~r 
gün evet münakasaya iştirak vesikası verecektir. Bu vesikayı haız 
olmıyanlar münakasaya iştirak edemezler. . 

7 - Mühürlü teklif mektubu; kanuni vesaik ve eksiltmeye ış· 

tirak vesikasiyle %7.S teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarf
lar eksiltme günü en geç saat l4 de kadar yukarıda adı geçen ko· 
misyon başkanlıı?ına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(SS33) 2---4S03 

Ant·ılv:• atı· •1idürlu!"Unden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı 

Eksiltmesinin 20 agustos 937 cuma günü yapılacağı .il~n .olu
nan 37781 lira 8S kuruş bedel keşifli Antalya lise binası ıkıncı kı
sım inşaatına ehliyeti kanuniyeyi haiz talih çıkmadığından şart· 
namesi tadil edilerek i• tekrar ebiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltmeye konulan .if: Antalya lisesi pavyon binası ikin· 
ci kısım mevcud betonarme ıskelet üzerine tuı!la dıvar kapı pen
cere ve sair teferruat inşaatı ke,if bedeli 37781 lira 85 kuruş. 

2 - Bu ite aid şartnamel~r ve evrak ,unlardır: 
A - Eksiltme fllrtnameıı, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri ~enel ..-rtnaınesi, 
E - Hususi şartname huliauı, 
F - Keıif cetveli 
G - Proje. 
lsriyenler bu prtnanıelerle •e evrakı bedelsiz olarak Antalya 

nafıa müdrlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü saat 10 da Antalya nafıa 

dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için ısteklilerin 2833.64 lira muvak· 

kat teminat vermesi bundanbaşka aşağıdaki vesikaları haiz olup ge· 
tirmeleri lazımdır. Naha vekaletinden alınmış müteahhidlik vesi
kası ve yaptığı iflere aid bonservisler. 

6 - Teklif mektublarını yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat· 
ten bir saat evetine kadar Antalya nafıa müdürlüğü dairesine ge· 
tirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve· 
rilecektir. 

Posta ile gönderiltcek mektubların nihayet 3 üncü maddede ya· 
zıh saate kadar gelmit olması ve dı' zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmı' olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (3046) 2---4561 _ 

Kapalı Zarf Usuliyle El.siltme İlanı : 

Buldan kaza ı belediye 
rei~liğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan i, Buldan kazasına isale edilecek su
yun boru ferşi kaptaf, su deposu. havuz. ~e saire in,aatıdır. (Şe
hir dahili tevzi tebekesi inşa edilmiyecektır.) 

Muhammen keşif bedeli 24963 lira ıs kuru,tur. 
2 - Bu ite aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme prtnamesi, 
B - Mukavde projesi, . • 
C - Fenni şartname ve esbabı ınucıbe l~yihası, 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesı, 
E - Ketif cetveli, 
F - Bu ite aid projeler, 

H - içme aulan talimatnamesi. 
lstiyenler bu şartnameleri .-e evr~kı Bulda.n belediye reisli

ğinde ve Denizli nafıa müdürlüğünde ınceleyebılirler. 
3 - Eksiltme 29 eylül 937 tarihinde çarpınba günü saat 16 da 

Buldan beldiyesinde te,ekkül edecek arttırma eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle Y~Pıl~caktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklılerın 1872 lira 23 kuruş mu· 

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o
lup göstermesi llzımdır. 

A - iTcaret odası vesikası, 
B - Nafıa vekaletinden 937 senesinde alınmı, ve 10 bin liradan 

yukarı su i,lerine gin11eye mahsus mü~eahhidlik vesikası, 
C - Şimdiye kadar yaptığı işlere ~ıd .~naerviıler ve tafsilatı 
6 - Teklif mektublan yukarıda 3 u~cu maddede yazılı saatten 

bir saat eveline kadar Buldan belediyesı arttırma eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabili~~e .~erilecektir. Posta ile gön
derilecek mektubların nihayet 3 uncu ma~de. yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ıle ıyice kapatılmış ol· 
ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3166) 3-4706 

Ankara Val ili~nd~n: 
Keşif bedeli 1201 lira 66 kuruttaI! !ba~e~ buh~nan Bali kazası 

hususi idare dispanser binasının taınırı ıçın talıb zuhur etmedi· 
ğinden 2490 sayılı kanunun 7 inci maddesinin ikinci fıkrasına gö· 
re bir ay müddetle puarhğa koamuttur. lıt!klilerin her pazartesi 
ve perşembe günleri saat 14.30 da viliyet daımi encümennie müra-
caatları. (3168) 3---4729 

Çorum vilayeti nafia 
müdürlüğünden : 

17.9.937 cuma günü saat ıs de Çorum Na~ıa eksiltme komisyonun
da ihalesi yapılmak üzere 30381.37 lira ketıf bedelli ceza evi inşaatı 
kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, plln, kqif n buna mUteferri diğer evrak Nafıa daire· 1 
sinde görülebilir. Muvakkat teminat 2278.60 liradır. İsteklilerin 
teklif mektuplarile mflteabhitlik vesikalarını ihale günü saat 14 de 
kadar ihale komisyonuna vermeleri lbımdır. 2--4618 

p Q - ,,.. ... ., .... 

...... --REÇETt.L~KJNJZı-.--
( Sakarya Eczane l sınden vaptırmız. Her istedi 

~iniz yerli ve Avrupa ılliçları bulunur. Resmi. hususi müessc
sata azami kolavlık l?'Österilir. Ulus. Halk sineması sıruıındl 
fr 1t-lon Z018 

Naf uı Vekaletinden 
Diyarbekir • Cizre • Irak hududu hattının 6S inci kilometresi 

ile Irak hududu arasındaki kısmının etüdü ve ayni hattın Diyarbe
kir ile Irak hududu arasındaki kısmının aplikasyonu ve bu bat ü
zerindeki bir iltisak noktası ile Tatvan arsamdaki kısmının etüd 
ve aplikasyonu kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu,tur. 

1 - Eksiltme 17.9.937 tarihinde saat on beşte vekiletimiz de
miryollar inşaat dairesinde eksiltme komisyonu odasında yapıla
caktır. 

2 - Bu etüd ve aplikasyon işinin muhammen bedeli iki yüz 
altmış bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 14150 liradır. 
4 - Bu i'e aid mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındır

lık işleri genel şartnamesi, istasyon mevkileri hesabatma aid 210 
numaralı tip ile diğer müteferri evrakdan müte,ekkil bir takım 
münakasa evrakı on üç !ıra mukabilinde demiryollar inşaat daire-
sinden tedarik olunabilir. • 

Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 nmaralı arttırma, eksilt
me ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve 
vesikalarla vekiletimizden verilmiş 937 senesi içinde muteber etüd 
müteahhidliği vesikasını havi teklif zarflarını mezk(ir kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlayark 17.9.937 tarihinde saat on dörde ka
dar demiryollar inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilin-
de vermi' olmaları lizımdır. (3093) 3-4674 

t\ ııkaru valiliğinden: 
Stdyom sahasının sulanması için lüzum olan malzeme açık ek• 

ıiltmeye konulmu,tur. 
Eksiltme 9.9.937 pertembe 2iinü saat ıs de vilayet encümeni 

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

kuruştur. isteklilerin Ticaret odası vesikasını ve teminat mektubu 
veya makbuzlarla birlikte yukarıda yazılı KUn ve saatte Yiliyet en• 
cümeni daimiıine müracaatlarL 

istekliler, ke•if ve tartnameyi her ıün nafıa müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (2987) 2--4477 

Ankara bölge sanat okulu 
direktörlüğünden : 

Okulumuz talebeleri için nümunesine göre aşağıda cins. mikdar 
ve tutarı yazılı 17S çift iskarpin açık eksiltme ile almacaktır. lsti
yenler şartnameyi görmek üzere her gün okul direktörHlitioe ve 
eksiltmeye gireceklerin de teminatları ve kanunun icabettirdili 
vesaikle birlikte 23-9-937 tarihine tesadüf eden pertembe günli 
saat ıs te Ankara Okullar Sağıtmanhğında toplanacak olan alUD 
satım komisyonuna müracaatları. 

Cinsi Mikdarı Fiatı Tutarı % 7,5 teminatı 
iskarpin (nümunesi gibi) 17S çift 4L. 700L 53L. 

(3246) 3---4837 

Berğama şarbaylığından: 
14 eylül 937 de açılacak ve bir hafta devam edeck ol.o Ber~ 

hayvan panayırında umumun istirahatinin müemmen bulundugu 
ilin oulunur. (5804) 3-4825 

1 ~nkara Belediye Reisliği llinlan ] 
~- ~----------- -------------~ 

iLAN 
Otobüs idaresine alınacak 6147 lira muhammen bedelli madeni 

malzeme 14 eylül 937 sah günü saat on buçukta belediye encüme
ninde pazarlıkla alınacağından isteklilerin müracaatları. 

(3249) 3-4847 

tLAN 
Halde (26) numaralı dükkan 5 te,rini evci 937 salı gününe ka

dar verileceğinden isteklUerin her cuma ve salı günleri saat on bu· 
çukta belediye encümenine müracaatları. (3250) 3-4846 

iLAN 
1 - Samanpazarı bahçesinin tanzimi ve burgula inpaı işine is-

tekli çıkmadığından açık eksiltmesi on gün uzatılmııtır. 
2 - Muhammen bedeli (3794.69) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (189,73) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iatiyenlerin her gün yuı itleri kale

mine ve isteklilerin de 17 eylül 937 cuma günü saat on buçukt• 
belediye encümenine müracaatları. (32S4) 3---4845 

iLAN 
Otobüs idaresi müstahdeminine alınacak 80 takım tulum 14 ey

lül 937 sah günü saat on buçukta belediye encümeninde pazarlık· 
la alınacağından isteklilerin müracaatları. (32S3) 3 4844 

iLAN 
Şehrin muhtelif mahallerinde (35138,327) lira bedeli ketifli atta 

tane umumi abdeshane intası 24 eylül 937 cuma gününe kadar pa• 
zarlıkla verileccginden isteklilerin her cuma ve sah günleri saat 
on buçukta belediye encümenine müracaatları. (32S2) 3---4843 

iLAN 
l - Sanayi caddesinde S82 inci adada 8 parselde 50 metre mu· 

rabbaı belediye malı arsa istekli çıkmadığından açık arttırması on 
gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (S90) liradır. 
3 - Muvakat teminatı ( 44.25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı itleri ka

lemine ve isteklilerin de 17 eylül 937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (32Sl) 3---4842 

1 LAN 
Su idaresine alınacak S518.4S lira muhammen bedelli demir bo

ru ve teferruatı 21-9-937 salı gününe kadar bir ay içinde pazarlıkla 
alınacağından isteklilerin her cuma ve sah günleri saat on buçuk• 
ta beldiye encümenine müracaatları. (2902) 2-4379 

Satılık ev 
Sıhat vekiletinin karşı semtinde Atatürk bulvarına çok yakın 

yeni ıapdmıt biri altı diğeri bet oda ve teferruatından mürekkeb 
iki daireli ve bahçeli beton bir ev satılıktır. 

lstiyenler 3431 santraldan 256 telefon numarasiyle B Ali Rrzı• 
yı arasınlar. 2---47M 

Ankara valiliğinden: 
Muhammen bedeli 525 lira olan Çubuk der~si mecrastndalci 4 

numaralı kum parselinin ihalesi villyet daimi encümenince 9 eylül 
937 gününe muıadif pertembe günü saat 15 buçukta icra kılına· 
caktır. 

Talihlerin yevmi mezkurda daimi encümeni viliyete müracaat• 
tarı ilin olunur. (3245) 3---4836 
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İLAN 

1) Beher metresine 36,5 kuruş kıymet konan 9000 metre minder 
kılıfhğı bez açık eksiltmeye konmuştur. 

2) Teminatı 246 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 15. eylül 1937 çarşamba günü saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3086) 2-4594 

BİL İT 
1) 2275 metre mikabı kayın kaplama tahtası pazarlıkla eksilt

meye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 11.000 lira olup ilk teminat parası 825 
liradır. 

3) İhalesi 21 eylül 937 salı günü saat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerinin 2490 sayı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmalarr. (3157) 

3-4710 
1 LAN 

1 - Bir metresine tahmin edilen fiatı 36.5 kuruş olan 200 bin 
ita 250 bin metre minder kılrflık bez ile bir kilosuna tahmin edilen 
fiatı 160 kuruş olan 30 bin ila 40 bin beş yüz kilo pamuk çorap ip
liği kapalı zarfla ayrı ayrı alınacaktır. 

2 - Minder kılıflık bezin şartnamesini 456 ve ipliğin şartna-
mesini 324 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her 
gün komisyona gelmeleri. 

3 - Minder kıhflık bezin ilk teminatı 5812.5 lirıı ~e ipliğin ilk 
teminatı 4490 liradır. 

4 - Minder kıhflık bezin ihalesi 10-9-937 cuma günü saat 11 de 
ve ipliğin ihalesi 10-9-37 cuma günü saat 15 dedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarmı ihale saatlarmdan en az ı:ıir saat evvel M.M. V. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (2936) 2-4437 

t LAN 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 200 kuruş olan 2100 tane 

frenk gömleği açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek isti-

yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 315 liradır. 
4 - İhalesi 13.9.937 P. ertesi günü saat 14 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayzlı kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale sa-
atrnda M. M. V. SA. AL. KO. na vermeleri. (2982) 2-4462 

1 LAN 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 6050 lira olan 20 ton benzin 

546 kilo mobil A, 646 kilo Mobil B, 546 kilo Mobil C veya Şel 
yağı ile 20 teneke gaz yağr kapah zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün komisyo-
na gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdan 453 lira 75 kuruştur. 
4 - İhalesi 10.9.937 cuma günü saat 11 dedir . 
S - Münakasya gireceklerin 2490 sayılı kanunun. 2 ve 3 cü 

madc:klerinde yazılı vesikalan ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektubJarmı ihale saatmdan en az bir saat evel M. M. V. SA. AL. 
Ko. na vermeleri. (2980) 2-4460 

BtLtT 
1) Beher metresine biçilen ederi 30 kuruş olan 25.000 metre yas-

tık yüzü ve yatak çarşafı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) İlk teminat parası 562 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 20 eylül 937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 saydı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
Jarınr ihale günü en geç saat 14 de kadar M. M. V. satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (3159) 3-4712 

t LAN 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 5152 lira olan 2800 metre ya

tak kılıfhk bez, 5520 metre yatak çarşafı bez, 1200 metre yastık 
yüzlüğü bez, 4680 metre battaniye kılıflığı bez ile bir metresine tah
min edilen fiyatı 24 kuruş olan 13.550 metre pijamalık bez ayrı ayrı 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen
lerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - Dört kalem eşyanın ilk tem~natı 416 lira 40 kuruş ve pija. 
malık bezin ilk teminatı 243 lira 90 kuruştur . 

4 - Dört kalem bezin ihalesi 9.9.937 perşembe günü saat 11 de 
ve pijamahk bezin ihalesi aynı günün saat 15 şindedir. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun 2. ve 3 cü mad
delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek~ 
tublarını ihale saatlarından en az bir saat eve1ine kadar M. M. V. 
SA. AL. KO. na vermeleri. (2981) 2-4461 

B t L t T 
1) Beher metresine biçilen ederi 32 kuruş olan 25.000 metre bat-

taniye kılıflığı bez kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) İlk teminat parası 600 liradır. 
3) İhalesi 20 eylül 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
larını ihale gününde en geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3158) 3-4711 

İLAN 
3.000 metre kaputluk kumaşın eksiltmesinde beher metresine 

verilen 374 kuruş fiyat vekaletçe pahalı görüldüğünd·en yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Beher metresine tahmin e
dilen fiyatı 374 kuruştur. İhalesi 24 eylül 937 cuma günü saat 15 
dedir. 

İlk teminatı 780 lira 7 5 kuruştur. 
Şartname ve evsafı M. M. V. satın alma KO. dan ahmr. Eksilt

meye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarmı en az 
ihale saatından bir saat evel M. M. V. satın alma KO. na verme-
leri. (3237) 3-4838 

t LAN 
1 - Beher metresine tahmin edilen fita 30 kuruş olan ( 430000) 

dört yüz otuz bin metre haki astarlık bez kapalı zarfla almacaktır. 
2 - Şartnamesini (64~) kuruşa almak ve örn~klerini görmek is-

tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminatı (7700) liradır. 
4 - İhalesi 27.9.937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

tnaddesinde yazılı vesikaları ile teminat ve teklif mektub1ariyle 
birlikte ihale saatından en az bir saat evel M. M. V. satın alma ko-
nıisyonuna vermeleri. (3208) 3-4824 

Anliara bölge sanat okulu 
direlitÖrlüğünden: 

Okulumuz talebeleri için yaptırılacak dahili elbiseler için açık 
eksiltme ile kumaş alınacaktır. İsteklilerin kumaş nümunesiyle 
Ş~rtnameyi görmek üzere her gün okul direktörlüğüne ~ksiltmeyc 
gıreceklerin de % 7,5 teminatlariyle birlikte 9-9-937 tarıhine tesa
~üf eden perşembe günü saat 14 te Ankarada Okullar Sağışmanlı
gında toplanacak alım satım komisyonuna müracaatları. 
'h Cinsi Mikdarı Fiatı Tutarı Teminatı 
.o.akim kumas 70 Sm. 
eninde. · ı 7 50 metre 50 87 5 lira 65.62 lira 

(2988) 2--4478 

1 LAN 
1 - Sivas garnizonunda yaptırılacak altı adet pavyonun inşaatı 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 15324 lira 96 kuruştur. İlk teminatı 1149 lira 

53 kuruştur'. ~irinci keşif plan ve şartnamesi her gün komisyon· 
dan görülebıhr. 

3 - İhal~si 16.9.937 perşembe günü saat 11,45 de Sivas tuğ 
komutanlık bı~asmdaki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklıler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesaiki inşaat 
müteahhidi, mimar veya mühendis vesikalarını veya musaddak su· 
reflerini ilk teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını kanu
nun 32 ve 33 cü maddeleri dairesinde ihale saatinden en az bir sa-
at evveline kadar mezkur komisyona vermeleri. (3063) 2-457 5 

İLAN 
ı - Merzifondaki kıtaatm ihtiyacı olan 150 bin kilo un kapalı 

zarf usuliyle eksiltı;ıeye. konulmuştuı. 
z - Unun tahmın edılen bedeli 20250 lira ve muvakkat teminatı 

1519 liradır. Ş~rtnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
3 - 1halesı 17.9.1937 cuma günü saat 15 de Merzifonda askeri 

satın alma koı:'1is.ycmunda yapılacaktır. 
4 - fsteklılerın 2490 sayılı kanunun 2 3 cü maddelerindeki ve· 

sika ve tem~nat makbu_zlarım havi teklif ~ektuplarını ihale saatin
den en az bır saat evelıne kadar mezkür komisyona vermeleri. 

(3074) 2-4588 

t LAN 
ı - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 45967 kilo pirinç kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 24.9.937 cuma günü saat 
ıı de Elazi~d~ tümen. satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

2 - Pirıncın tabının edilen bedeli 11032 lira 8 kuruş ve ilk temı
natı 827 lira 41 kuruştur. 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 mezknr komisyona vermeleri. 

(3130} 3-4698 

t LAN 
ı - Çerkez 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 ~akbuz veya mektublarivle 2490 sjlyilı kanunun 
2 ve 3 cü maddele~ınde yazılı vesikalariyle beraber ihale saatından 
en az bir saat evelme ~adar teklif mektublariyle Fındıklıda komu-
tanhk satın alma komısyonuna vermeleri. (2969) 2-4493 

1 LAN 
ı - Tümenin Edremit ve Bergamadaki birliklerinin ihtiyacx i

çin kapalı zarfl.a. 50:5 t.on ekmeklik un ayrı ayr.ı eksiltmeye _konul
muştur. Edı-em~tın ıhtiyacı 250 ton olup tahmin edilen bedeh 35000 
lira ve iJk temınatı 2625 liradır. Bergamanm ihtiycı 255 ton olup 
tahmin edilen bedeli 35700 lira ve ilk teminatı 2777 lira 50 kuruştur. 

2 - Şartnamesi 175 kuruş mukabilinde Edremitte tümen satın 
a]ma komisyonundan alınabilir. 

3 - Eksiltmesi 20.9.937 pazrtesi günü saat 11 de Edremitte tü
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

(3077) 3-4607 

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

kapalı azrfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15.9.937 çarşam· 
ba günü saat 11 de lspartada 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 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarınr havi teklif mektublarmı ihale saatm
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2971) 2-4511 

t LAN 
ı - Merzifondaki kıtaatı hayvana tının ihtıyacı olan 445 bin . 

kilo arpa kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 18515 lira ve ilk teminatı 1388 lira 67 

kuruştur. Şartnamesi hergün kornisyonda görülebilir. 
3 - İhalesi 17.9.937 cuma günü saat 16 da Merzifonda satın al-

ma komisyonunda yapılacaktır. . 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kan~nun ~· 3 üncü maddelerindekı 

vesika ve teminat makbuzlarını havı teklıf mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat eveline kadar mezkilr komisyona vermeleri. 

(3075) 2--4589 
tLAN 

Hozat birliklerinin ihtiyacı için 812948 kilo saman satın alına
caktır. Tahmin bedeli 16258 Jira 86 kuruştur, Eksiltme 24 eylül 
937 cuma günü saat 10 da El~ziz satın _alma komisy>onunda yapıla
caktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyledı.r. ~uvakkat teminatı 1219 
lira 42 kuruştur. Teklif mektub1arı 24 eylul cuma günü saat 9 za 
kadar komisyona verilmiş olacakt.ır. Bu s~ttan sonra verilen me~
tublar kabul edilmiyecektir. Eksıltı:ıeye gır.ecekler istenilen vesı
kalarını muvakkat teminatın kondugu zarf ıçerisine konmuş ola-
caktır. (3242) 3-4834 

+ •eemMft's*F&-witdBiOamnat== • ,, ' ... , rı 
t LAN 

1 - Tefenni garnizonunun yıllık ihtiyacı için 389.500 kilo yu
lafın kapalı zarfla eksiltmesi 16.9.937 perşembe günü saat 11 de 
İspartada tümen satın alma Ttornisyonunda yapılacaktır. 

2 - Yulafın beher kilo rnubamme!' fiyatı beş kuruş ve mu
vakkat teminatı1876 liradır. Şartnaınesı her gtin komisyonda görü
lebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu~un 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlariyle teklıf mektublarmr ihale saatm· 
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2872) 2-4512 

t LAN 
1 - Tefenni garnizonu hayvanatı ihtiyacı ~çin 389.500 kilo ar

pa kapalı zarfla eksiltmeye konulrnuş~_r. Eksıltmesi 16.9.937 saat 
perşembe günü saat 10 da 1spartada tumen satın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. . 

2 - Arpanın beher kilo rnu_haınme~ fıyatı.4 kuruş muvakkat te
minatı 1461 liradır. Şartnamesı her gun kornısyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka?unuı:ı 2, 3 cü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarını havı teklıf mektublarını ihale saatm
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2576) 2-4515 

t LAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı için 960103 kilo odun satın alına

caktır. Tahmin bedeli 19205 lira 6 kuruştur. Eksiltme 24 eylül 937 
cuma gümi saat 11 de Elaziz tüm. .satnı. alma komisyonunda yapı
lacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulıy}edır. ~u.~kkat teminatı 1440 
lira 16 kuruştur. Teklif mektubları ıhale gunu saat 10.30 za kadar 
komisyona verilmiş olacaktır. Bu s~attan son~a verilen mektublar 
kabul edilmiyecektir. Eksiltmeye g~rec~~ler ıstenilen vesikalarını 
muvakkat teminatın konduğu zarf ıçerısınde konmuş olacaktır. 

(3241) 3-4833 

7 = 
İLAN 

1 - Malatya birliklerinin ihtiyacı için H417 50 kilo saman satın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 22835 lirad ı r. 

2 - Eksiltme 24 eylül 937 cuma günü saat 11 de Elaziz tüm 
binası içerisinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapah zarf usuliy1e olacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı 1712 Jira 63 kurustur. 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat 10 kadar komisyona ve .. 

rilmis olacaktır. Bu saatten sonra verilmis mektublar kabul edil· 
miye~ektir. · 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina .. 
tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaktır. (3239) 3-4830 

1 LAN 

EJaziz birliklerinin ihtiyacı için 810096 kilo saman satın alma" 
caktır. Tahmin edilen bedeli 16240 lira 19 kuruştur. Eksiltme 24 
eylül 937 cuma günü saat 9.30 da Elaziz ·satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usu1iy1edir. Muvakkat teminatı; 
1218 lira 14 kuruştur. Teklif mektubları ihale günü saat 9 az k a
dar komisyona verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra verilen mek .. 
tublar kabul edilmiyecektir. Eksiltmeye girecekler istenilen vesi• 
kalarını muvakkat teminatım koymuş olduğu zarf içerisine koymu~ 
bulunacaklardır. (3240) 

Yulaf 
ton 

ıos İzmit 
72 Adapazarı 
78 Bolu 

516 Tuzla 
444 Gebze 

1218 Yekiın 

l LAN 

1 - İzmit tümen birlikJerinin ihtiyacı için yukarıda yazılı 1211:' 
~on yulafın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günil 
saat 15 de İzmitte türn~n satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ - Yulafın beher kilo tahmini fiyatı 5 kuruş ve hepsinin ilk: 
temınatı 4568 liradır. Şartnamesi lzmitte tümen ve Ankara, 1stan• 
bul levazım amirlikleri satın alma komisyonlarında görülebilir. 

. 3 - İsteklilerin 2490 saydı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve• 
sıka ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ihale saatm• 
dan en az bir saat evetine kadar mezkur kopıisyona vermeleri. 

(2977) 2-4494 

İLAN 

Hozat birliklerinin ihtiyacı için 812,948 kilo kuru ot satın alt• 
nacaktır. Tahmin edilen bedeli 44,712 lira 14 kuruştur. Eksiltme 
24 eyliiJ 937 cuma günü saat 10.30 da Elaziz tüm binası içerisinde 
sa. alma komisyonunda yapxlacaktır. Eksiltme kapalı azrf usulü ile 
yapdacaktır. Muvakkat teminatı 3363 lira 41 kuruştur. Teklif mek. 
tublrı 9.30 za kadar satm alma komisyonu reisliğine verilmiş bulu. 
nacak ve bu saattan sonra verilen mektublar kabul edilmiyecek· 
tir. Eksiltmeye girecekler istenilen vesikaJarını muvakkat temina .. 
tın koyduğu zarf içerisinde bulunacaktır. (3243) :f-4835 

!LAN 
Niğde garnizonunun ihtiyacı için 300 ton ekmeklik un, 500 ton 

arpa, 500 ton yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Unun tah
min edilen bede1i 39000 lira, arpanın 18750, yulafın 20000 lira olup 
unun ilk teminatı 2925, arpanın 1407, ve yulafın 1500 liradır. Eksilt ... 
m.cleri 23.9.937 perşembe günü saat 14 de, unun, arpanın 15 de, yuıa .. 
fm saat 16 da ihalesi Niğde tümen karargahında satınalma komisyo• 
nun_d~ yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyondan parasız alı
nabılır. Kanunu n 32, 33, 34 madelerindeki esaJara uygun olarak is
teklilerin vereceği teklif mektubları ihale saatmdan bir saat eve
line kadar komisyon başkanlığına vermiş veya göndermiş olacaktır, 

(3238) 3--4831 

l LAN 

1 - Çanakkale müstahkem mevki için 65 ton sxğır eti satın a• 
lınacaktır. ı 

2 - Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 19500 lira biçilmiştir. 
3 - 24.9.937 cuma günü saat 16 da müstahkem mevki satın al· 

ma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 1463 

lirayı ve ihale kanununun 2, 3 cü maddeler indeki vesika ile bir sa. 
at eve! komisyona müracaat etmeleri. (3226) ':\-4823 

1 LAN 

.ı - s~~a.~t~ki bi.rlikler için kapalı zarfla eksiltmeye konulan 
ve ~hale gunu ısteklı çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla iha
lesıne kara verilmiş olan 110 ton sığır eti 14 eylü1 937 salı günü 
saat 11 pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Bedeli 16500 lira ve ilk teminatı 1237 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartnamesi her gün Sivas tuğ astın aJma komisyonunda 

görülebilir. 
4 - İstekliler ticaret odasına kayıdh olduklarına dair vesika 

ve ilk_ teminat makbuzlariyle ihale gün ve saatmda komisyona gel-
me]erı. (3224) 3-4822 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma 1 
Komisyonu lli.nları 

·-----------------~ -----------------1 184 TON DÖKÜM KOKU 
Tahmin edilen bedeli 9016 lira otan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılr malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 21.9.937 sah günü saat 15.30 da kapalı zarf ile ihale e· 
dilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta1ible. 
rin muvakkat teminat olan 676 lira 20 kurusu havi teklif mektub
larmı mezkur günde saat 14.30 za kadar k~misyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 .numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3152) 

3-4731 

Diyanet işleri Reisliğinden: 
7 Eyliil 937 salı günü recebin iptidası olduğundan 9 - 10 perşem-

be, cuma gecesi Jeylei reğaib olduğu ilan olunur. 3-4813 

ANKARA İFLAS MEMURLUÔUNDAN: 
İflasta ikinci toplanma 232, 231, 230, 233, 2340 ilan. 
Ankara Anafartalarda 58 No. da ve Koyunpazarında 35 No. da 

kuru kahveci Bahattin Yalmanın iflas idaresince alacak ve istih· 
kak iddilarının tetkik ve tahakkuk muamelesi bitmiş ve icra iflas 
kanunun 206 ve 707 inci maddelerine tevfikan tetkike hazır bulun. 
durmuş olduğundan kanunen yapılması lazım gelen ikinci alacak· 
hnın toplanması için 27 .9.937 tarihine müsadif pazartesi günü sa. 
at 14 de alacaklıların Ankara iflas dairesinde hazır bulunmaları i· 
lan olunur. 3-4805 

inhisarlar 
hasmüdürl ii2ünı ~f>ıc ' ~ · 

Baş müdürlük idare binasının dahil ve haricinde boya kısım-
larının tebdili ve dış cephede vukua gelen çöküntülerin izalesi için 
5569 lira 80 kuruşluk keşif varakasına göre 3.9.937 tarihinde yapı .. 
lan aleni eksiltmede verilen fiyatın haddi layikmda bulunmadığın
dan 2490 sayılı kanuna göre eksiltme ve ihale on gün müddetle u .. 
zat!lmış olduğundan talihlerin 14.9.937 tarihinde saat 16 da 417 lira 
72 kuruş muvakkat teminat paralariyle birlikte idaremizde top-
Janacak komisyona gelmeleri ilan olunur. (2334) 3-4841 
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Halil Nacı Mıbçıotıu 
Anafartalar 111 Te~: 1250 

l>eTlet o-irfollan Ye Limanlan Umma 
Müdürlüi8 S.tmelma Komisyonu llinlan 

iLAM 
1 

Cim ve mikdarlu:ı, mulwwwıen bedelleri, muvakkat temiaatla
n qaiıda ayn ayrı ,&terilmit olan üç kalem malzeme 22.lo.93'1 
cuma ıuntı saat ıs den itibaren 11n ile kapalı zarf uaali ile An· 
karada idare binasında ahaacaktır. 

Bu ite girmek istlyealerin munkbt teminat ile kanunun tayin 
ettiii vesikaları ve .Um müteabhldlik vesikuı ve tekliflerin ay
nı gün saat 14 de kaclar ~yon reialiibıe vermeleri llnmdır. 

Şartnameler pa~ olarak Ankarada ma1nme dairesinde, Hay· 
darpqad tesellUm • MTk ,eflltinden daitılmaktadtt. 

Jluhaınmen bedel llavakbt te. 
CiNSi lliktan Ura Ura K. 

4500 337 50 
2000 150 00 

Mqnemıulu meşale 3000 
Manometre Listesinde 
Sürat kontrol saati ,,,. ,, 
tefernıatı (Haushalter 
ve Renny ıiıtemi) 

(3184) 

8500 637 50 

3-4786 
iLAN 

Muhammen bedeU 22000 lira olan muhtelif cins lutik malzeme· 
si 21.10.937 peqembe ,ua& saat 15.30 da kapalı sarf uıulü ile An
karada idare binam• •tm alınacaktır. 

Bu ite girmek i-1yllllerin 1650 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiii vesilralan ve nafıa milteahbidlik veaikaaı ve 
tekliflerini aynı gün 14.30 a kadar komıayona reisliibae vermele
ri llzrmdır. 

Şartnameler paruu: olarak Anlrarada malzeme dairesinden 
Haydarpqada tesellim ve sevk tefliiinden datıtrlmaktadır. 

(3144) s--4732 
iLAN 

)(11hwnmen bedeli 1&$ lira olan 7 kalem muhtelif kuma ve kG
rek ıs 10.937 cuma ltaB uat 15.15 ·de kapalı sarf aıultl ile Anb
rada idare blnumda aatm almac:aktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin 1.383,75 liralık IDDftkkat teminat ile 
kanunun tayin ettiii nsikalan •e naf ra mtıteahhldlik nsikaaı ft 
tekliflerini aynı Kiln uat 14.15 - e kadar komiıyon reialitine ver· 
~leri liaımdır. 

Şartnameler paruıs olarak Anlrarada malzeme dairesinden. 
Haydarpatada tesellUm ft sevk ,eflitinden da&ıtrlmaktadır. 

(3028) 3-4645 
İLAN 

Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları ve iaimleri qa
lıda yazılı 6 liıte muhteviyatı muhtelif malzeme 21.9.937 sair günü 
Aat 15,45 ten itibaren IU'a ile ve kapalı sarf uıulü ile Anbrada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin hizalarmda gösterilen muYakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği veaikaları ve nafıa miiteahhidlik 
vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14.45 te kadar komisyon re
iıliiine vermeleri lizımdll'. 

Şartnameler paraaıs olarak Anbrada malzeme dairesinden. 
Haydarpqada teselUım ve sevk teOiiinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 
CiNSi bedeli Temanat 

1 - Boyacı ıpatula we fl1'c;ahn 9547 Lira 716.03 Lirıa 
2 - Muhtelif illtU~ler 19635 ,, 1472.63 ., 
3 - ,, Toz boyalar 10110 " 758.25 ,, 
4 - " Vernikler 11905.50 ., 892.92 " 
5 - BeJ..U ve anb A z r 4615 .. 346.13 ., 

- JllıııııuSata arp ..... boya 1140 ,. 85.50 ., 
(3191) 3-4712 

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

güniı saat 15.30 da kapalı zarf uıultl ile Ankarada idare binamda 
atm alınacaktır. 

Bu ite girmek istipenlerin 1139.25 liralık muvakkat teminat ile 
lraanu tayin ettiği wesibları ve nafıa müteahhidlik veaikaaı ve 
tekliflerini aynı gün aat 14.30 a kadar komisyon reiıliiine ver· 
meleri lizımdır. 

Şartnameler paraaıa olar~ ~ malezme 4airealııdtn; Hay· 
darpqada tnelUbn ve stvk teflitinden claiıtılmaktadır. 

(3161) 3-4733 
t LAN 

Muhammen bedeli Uo.800) lira olaa sabit uatilen cibuı ve bu· 
na müteferri tebeke ..a.tmesi 15.10.937 cuma ,unu saat ıs.30 da 
kapalı sarf uıuliyle A:nkarada idare binamda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isti,.merin (810) Urbk muvakkat teminat ile 
lranunUD tayin ettiti veailraları. rami pntenin 7.5.936 gün " 
3297 veya 1.7 .937 G. 3645, No. la nh"•mda lntitar etmif olan tali· 
matmme dairesinde ..._,. nelb " tekliflerini aynı p mt 
14.30 aa kadar komlır• ..-a111ae nrmeleri llzımdır. 
Şartnameler paaıs ollnk Ankarada malzeme dairesinden, Hay· 

dup .. •da ıaelltba " 11Yk teflitinden daiıtdmaktdır 
(2111) • 3-4646 

iLAN 
ilah meQ bedeli 341150 lin olan 25000 ton Krlble .._. .... 

den k&n6rfl 1&10.1937 paaneai lln8 saat ıs.ıs de kapalı sarf ...... 
18 ile Anbrada idare binamda aatm almacaktır. 
L-Ba ite ıirmek iltiııenlerin 17500 liralık muvakkat teminat ile 
-umm tayin ettiii wwfliml•n " Nafıa milteahhitlik veaibaı ve 
tekliflerini aynı illa .. , 14.lS e kadar komisyon reillifine ver
meleri lbımdır. 

Şartnameler 1719 taara.- Aııkara ve Haydarpqa veznelerinde 
AtıhlPtadır. (S007) 3-4673 

iLAH 
ll11hmnmen bedeli iZ. lira olan 600 ton SUpeniman 24.9.937 

.uma aiinB saat 15.30 ela kapalı zarf mulü ile Ankarada idare bina
amda aatm alınacaktır. 

Ba ite girmek ist.,,...rin 922.50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun. tayin ettifi n 'bları ve nafıa müteahhidlik vesikalı ve 
te~lflenni aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reislifine verme
lerı lbımdır. 

Şartnameler paruıs olarak Anlrarada malzeme dairninden, 
Haydarpqada teaelUla ve sevk teOiiinden daiıtılmaktadtt, 

(3222) 3-4821 
t LAN 

Muhammen bedeli 16JIOO lira olan 200 ton Hematit dikim piki 
20.9.937 panrtni aiinl mat 15.30 da kapalı zarf uauUl ile Aakarada 
idare binamda Atın lhdacaktır, 

Bu ite girmek istiplderin 1.200 liralık muvakkat teminat ile 
bnmmn tayin ettlii ft8ikalan ve nafıa mlltealhhidlik Yeaikuı n 
tekllOeriai aym ıün IUt 14.30 aa kadar komieyon reialifbae ..,. 
meJeri lbımdır. 

lartaameler Par-ıs olarak Ankarada malzeme dairesinden. 
Haj...,._( taelltim " 8"k tefliiiaden dafıblmaktadır. 

sıeo) 3-4728 

yiz e i birinci 
cem en: 

Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinde münhal bulunan 
on dört lira lDUflr ki~ için ey16Uin on llçilncll pazartesi cfintl 
imtihan yapılacaktır. 

unt '8rtları haiz olan lateklilerin o ıüne kadar vesikalariy. 
Je bir iıkte müracaatları IAzllDdır. 3--4848 

\ Cumhuriyet Merkez Bankasııun 
4 eylal 1937 Vaziyeti Aktif 

-

Pasif 
1--------------------:ı--~U~RA~-- URA URA URA 

Kasa 1 
Altm uft kiloıram 19.616.ZSl 

Banknot 
Ufaklık 

o.hildeki .............. 
Türk liraaı 

Hariçteki muhabirler : 
Altm aaft kilogram 6.482.909 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dhizler ve borçla 
kliring bakiyeleri 

HuiM tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakı nak· 
tiye brtılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
f ından vaki tediyat 

Senedat cWam : 
Hazine bonoları 
Ticari aenedat 

E...._n..a.Yilit ...... ı 

A naktiyenin kal'flhtı ee-l 
Deruhte edllea enam 

ham ve tahvilit (i~ 
ri kıymetle) 

B Serbest eaham ye tahftllt 

A.,.......ı 

Altın ve döviz Uzerine 
Tahvillt ilzeriu 

Hiueclartar : 
Muhtelif ı• 

27 .591.868,53 
15.892.956,-

885.065,72 

948.764,99 

~.118.730,14 

40.284,93 

32.116.543,73 

158.748.563,-

13.496.827,-

3.000.000,-
37.497.132,23 

38.109.084,30 
3.796.331.60 

44.369.890,25 

948.764,99 

41.275.558,82 

145.251. 736,-

40.497.132,23 

41.905.415,90 

62.253,58 
8.583.876,86 8.646.130.44 

4.S00.000.-
15.215.960,60 

Yekin 342.610.589,23 

Serma,.. 1 

lla~t Akçesi 1 

Adi ve feykalide 
Huıuıl 

Tedavilcleld 1ten1mota.r ı 
Deruhte edilen enakı naktiy« 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara· 
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak
tiye bakiyesi 
Kal'fıhfı tamamen 81tm ola· 
rak iliveten tedaville 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilbeten 
ted. vazed. 

Tiirk 1irua ......_b: 
Döwiz teahhldab: 

Altına tahvili kabil d8vizler 
Diier darisler ve abıc•kb 
ldirin2 bakiyeleri 

M.a.telif 1 

15.000.000,-

2.105.172,40 
4.516.007,70 6.621.180.10 

158.748.S63,-

13.496.827,-

145.251.736,-

H.000.000,-

9.000.000,- 173 2~1 '3&.-
12.241.603,21 

728.150,69 

28.740.367,68 29.46" ı;19,37 

106.027..Ul,SS . 

. 

. . 

Yekin 342.610.589.23 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: fskontCI haddi% 5 171 altın üzerine avans% 4 1/ 1 .1 

Ankara tarih, dil, cograf ya 
fakültesi direktörlüğünden : 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme bam 
Es~bir nafia müdürlüğünden: 

26.8.937 tarihinde ibaleai makaınr olan 17110,75 Un bt1f .... 
delli Eskitehir memleket haltabaneai kapalı sarf maliyle eblJtıt 
mesi iıtekJi çıkmadıfmdan clolayı 2490 num8ralı bnunun 40 mcı 
maddesine tevfikan 20-9-937 tarihine mluıdif puarteel cBnl _. 
ıs e kadar temdit edilmittfr. Bblltme vlllyet binalmda .., .... 

1 - Fakültenin 1937 finans yıh yemek münakaaa11 20.9.937 pa
zartem günü Ankara mektebJeri muhaebeciliiinde saat ıs de ka
palı sarf usuliyle yapılac:aktır. 

2 - lıteklier her cUn fakülte lıeaab meurlufuna müracaat e
derek .. rtnameyi tetkik edbiUrler. encümende icra edilecektir. 

3 - 1215 Undan ibaret olu ilk teminatın ihale gi1nü öğleye 
kadar mezkQr muhasebecilik ftiaıeaİlle yatırlımaaı llzımdır. 

Muvakkat teminat 1233.31 liradır. 
Bu ite ait proje kefif, talkut fenni tutname eladltml ........ 

meai ve mukavele projeleri-her a&aMlll N.&a ............ ....... .._.,... 4 - l14ıı ücreti müteahhide liddlr. (3148) 3-4693 
lıteklilerin Nafıa Veklletinden al"""'f ftlM 'ste 

--• KIMYA'GER 

Vahyi ÖzaraF 
latanbuldan avdetle llbo

ratuvannda mesaisine bqla-
mıttır. 3-4828 

ıss 
Gaıl&• perlYlst • pandoe çer. 

çeve fennin son icadıdır. Reçe
telerialsde tercih llsımdır. 

Bankalar caddesi 
T~t~fnn • snu Rıza G5s1Ukcl 

ZAYi 
Nam•a yanlı Ankara GUm

riiftbıUn 175755/2133 ayılı 5 li
ralık a.kbasunu sayi ettim. Ye
nisini alacafımdan eskisinin 
htıkmü yoktur. 

Kenan !eft 
Mürebbiye aranıyor 

Almanca 6i1en, 11 vt 9 yaşın.. 
da iki çocup den vencektir. 

Yeni,ehir t>Gsenli 10kak No. 
15 telefon: 3063, mtıraaut. 

ZAYi 
Mut aldıtım tatbik mühil

riimil kaybettim. Y enisinl yap
trracainndan eskilinin hülanll 
yoktur. 

Seyit otlu Ali 

ZAYi 
latanbul Sanayi mektebin

den aldığım tasdiknamemi d• 
yi ettim. Y misini alacafandan 
eskiıinin hülanü yoktur. 

Reaam 
Süren• Sajlav 

ZAYi 
Ankara belediyesinden almıt 

oldafum 875 No. lu biaildet 
biWrumı sayi ettim. Yenisini 
alacapmdan •kilinin bUkmfl 
yoktur. 

Adres: 
Belediye ıu ltlerinde Faik 
TOrin 

lmtiyaa lalılbl ft ....... 
banirt Falih Rıfkı ATAY 

Bqmuharrlr llaavlni lf • 
sahi BAYDAR 

Umumi netrlyatl idare 
eden Yan itleri lllldtlrtl 
MUmtaz Fıllr FENiK. 
Vluı Basıınni: ANICARA 

Kiralık ev 
Kavaklıderede yeni güven ev

lerinden, bUdin konforu haiz, iki 
katlı, bet odalı küttlpllane, iki 
geaif hol, banyo ve hizmetçi oda-
m bulunan büyük bir ev mobilya. 
lı ve mobilyuız olarak kiralıktır, 
Kmact hanı No. 5. Telefon 1426. 

3-4765 

Dr. Blait Orek 
Cebeci merkes hu

talwneai dabiU basta· 
bldu Ba&tebHllU 
Hergibı haatalamıı SMt 15 
den soma Yenitehlr Met
rutiyet Clıcldesi 10/1 numa
ralı evinde bbu1 eder. 

Tel: 1694 

bet bin liralık b,ueri itleri yaptıpaa dair bomıenlalerl " 
odaaı referwı ~f a;~pı..._ eklemeleri Jhımdır. 

........... ,... meüOrda .. 14 de eadlmen rl~ 
tevdi edillDeel · yeya Weli teabldltltl olaralı: poeta ile ~ 
bulunması tarttır. POltada olacak teahhiir nuan itlbae .,_.. 

(5925) 3-4839 

lnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - im tnameel mucibince bir aded derirli otomatik ta amJda 

nesi kapalı sarf uauliyle ebiıtme,. koıu•lmuıtar. 
2 - Mubaanen bedeH 6000 lira ft mllftkkat teminat 450 Ura-ı 

dır. 

3 - Ebiltme 25.a.937 tarihine ratlayan puarteel stlDI ...e 
ıs de Kabatqta iahiwtar leonnm ve mllbayaat fUbeeladeti alm 
komiıyonuncla yapılacaktır. 

4 - Şartdameler ,_.iZ olarak yakanda adı ~ .._.,_. 
dan alınabilir. 

5 - Ebiltmeye iftiralı: etmek latiyenlerin flatms teklif ..-. 
tublarmı ve btalollarmı eblltme .U-Oaden en u bir laafta .,.. 
line kadar inhiwlar tlttbı falldblar fUbe9i mtıdlrltlilM ......., 
leri lizımdır. 

6 - llühürUl teklif melmabla bnwal vesaik w" 7,J ·-·
ak~eaini ihtiva edecek olan kapalı adlar ebiltme .-• Pi ~ 
at 14 de kadar yakanda adı seçen bmiayon Mthnlıtma _..., 

mukbillnde verilmiı olmalıdır. (5911) 3 •• 

lstaubul Amerikan koleJI 
KIZ KISMI Amerikan Kız Koleji 1 Robert Kolej ERKEK KISMI 

·------- Arnavutk6y. TeL 36,160 Bebek. Tel -...S 
________________ .. 

Mekteb, bııillsceyl en iyi 6freten bir mtleuesedir. Almanca veya franaısca ihtiyari oJarü 
m~teı:-• aıuallimler tarafından Bğretilir. Milli trebiye ve ldlltire son derece ebemiyet ftri.llr 
Aı e . yatı va .. bhr. KUtiiphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ft sporlar ta-· 
lebenın bedeni tekemmillilnU temin eder. Lise kmm derslerine amnsam olarak ticaret denleri 

gijsterllir. 

MÜHENDİS KISMI Ameli ve nuar1 usullerle elektrik. nwkiM 90 Nafıa 
mUhendiıl yetittirir. 

KAYIT GONLERI ı Çarf81Dba ve cumartesi ıOnleri mt 9 da 12 ye kadar. 
7 eylillden IOlld herglln 

Fada ma/Omat içia m~lrtupla ~~· biuat mlracaat edilöilir. 

YENi SiNEMALAR HAIK 
BU GECE 

KADINLARDAN BIKTIM 
Joan Cravford - R. llontgomerl 

GONDOZ lıtt FiLM 
1 - Kadmlardan Bıktım 
2 - Son Haydutlar 

Halk llatineai aat 12.15 de 
RADYO POL1SLl!".Jtl 

Halle sineması 

Pek yalanda Ttlrldyede ilk defa olarali 
ıinemalarmma konuluı (Wlde ıtance) 

yeni aee tıeaiatiyle ft ıtbel blf filmle 
k1f mevsimine giriyor 

EHIR BAHÇESiNDE 
Bu gece uat tam 21,30 de 
>OŞMEDEN YATILMAZ 


