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15 BİRINClKANuN 1936 SALI 

Son ha.berlerimiz 
üçüncü sayfadadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Stadyomu bugün Başbakanımız acacaktır 
' 

Başbetke 

ANKARA STADYOMU 
Falih Rıfkı ATAY 

Bugün sayın 8tı§bakarumız An
kara staclyomunu açacaktır. 

Spor garb medeniyeti cemiyet
lerinin tarıhinde bir dönüm nok
tcuı teşkil eder. On dokuzuncu a
sırada anglo sakson aleminin üs
tünlük liebeb!erinden biri o te
lakki edilc!i. Ve pek az zamanda, 
gençlik terbiyesinin btı§lıca esa&• 
farından olarak revaç buldu. O
nunla, birçGk telakkiler ve kıy
metler derin bir surette değişti. 
ihtiyar bir Fransız muharriri di
yor ki: '' - Şimdiki gençliği artık 
tannnıyonım i.,, Bu tanınmıyan 
gençliğin yalnız clıı manzarası de
ğil, iç alemi ele bQ§ka türlü olmuş
tur. Spor on dokuzuncu asrın ni
ce durgun ve ezgin cemiyetlerine 
büyük bir hareket "e icra kabiliye
ti verdi; yeni bir ahlak disiplini 
kurdu; güzellik, sıhilesti. Spo
Tl:ın s•hi giizelli~ini elcle etmek 
için, yemef:inclen keserek öliim 
hastası o~'rmlan görrn1yor muyuz? 

Halô Ant:1Joluda kaybolmıyan 
eski atletizm ve spor tarihimizi 
bir tarala bırakalım. Fakat Os
manlı imparatorluğunun §ehir 
tiirkleri, son devirlerde, hazin bir 
hal almışlarclır. Hele memlekete 
elit yetiştiren lstanbulda, yakın 
zamanlara ktı.clar, hareketsizlik 
usluluğun ve terbiyenin alameti 
icli. Koşmak bile kusıırclu. Son 
Osmanlı §ehir nesilleri, bu otur
ganlık yüzi:.nden çökmüşlerdir. 
Bünye zayılltğt, ahlak ve karak
ter üzerine menli tesirini yapmtş
hr. Dniç taşra çocuğu, osmanlı 
mektebine vahucl biivük se1ıirler
cl eki osmanlı cem;veti muhitler1ne 
girJ;!fi zaman,, o cfo b~, m;!lldnlik 
§artlarına ır1.•m<ri?fl mec,.,"'rdu. 

1908 inkılabından sonra türk
ler arasında spor hareketleri u
yanmışsa ela, bir iki şehrin pek 
küçük bir gençlik zümreıine mün
hasır kalmıştır. Tiirkiye'cle spor 
cle"resi, cün.:ıuriytele ba§lctml§tır. 
l•met lnJnü hükümetlerinin spor 
için yapmadığı teıvik kalmamış
tır. T ecrübesizliklerimizi, hatala. 
runızı, yani memleket ölçüsünde 
muntazam bir İfin bCtJlangıcına a
it mukaddimeleri bir tarafa bıra
kalım: bugiın şunu söyliyebiliriz 
ki spor, yeniden, türklüğe mal ol
muştur. 

Fakat spor hayatı, yalnız teşki
latlanmak değil, cihazlanmak is
ter. Kapalı "e açık, gençliklerin 
kolayca istifade edeceği her türlü 
vasıtalar, §ehir "e kasabalarımız
da teessüs etmek lazımdır. Bun
ların en güzel örneğini sa
yın başbakanr.mız, bugün Ankara. 
ela açıyor. Göreceğimiz kısım, bü-

(Sonu S.inci sayfada) 

BUGVN 
İç sayf alarnmzda: 

lKlNCl SA YF A'DA: 

'Düşünüşler: Yerli malr - lç haberler 

0Ç0NC0 !;A YF A'DA: 

Dıf haberler 

DöRDONCO SAYFA'DA: 
!!'trbdacı grreddertf~ okfffttrkhı1,,.. 

BEŞiNCİ SA YF A'DA: 
1lspanya isyanı 

~ mıat~ RC SJı!1Jrt:ıfl 

Bu miinaselıetle tertih olunan 
futbol turnuvasının bugiinkü 

maçı, Ankara~·ücü · ile 
Galatasaray arasında yapılacak 

Ankara stad
yornunu tasavvıır 

ve inşasını em• 
retmiş olan Baş· 

bakanımızla, onun 
bu emrini takib 
fikri ve devamlı 

sayi ile harti har
fine yerine getır. 

miş olan Ankara 
Vali ve Belediye 
Reisi N. Tando
ganın, bir arada 
alınmış bir fotog· 
raf isi. 

ANKARA VALİSİ, BİRİNCİ KANUNUN 15 İNCİ 
SALI GVNU SAAT 14 DE YENl STADYOMDA İ~· 

TANBULDAN FENERBAHCE VE GALATASARAY. ... 
1ZMİR'DEN AL TL~ORDU VE ANKARA'DAN ANKA-
RA GUCU KULÜPLERİ A({ASINDA YAPILACAK 
f'UTBOL MAÇLARINA ANKARANIN SAYIN VE SPOR 
SEVER HEMŞERlLERINt DAVET EDER. 

Arttırma ve yerli malı haf tasınm üçüncü günü 

Adliye Veliili B. Şükrü Saracoğlu 

Dün, Ankara radyosunda 
değerli bir konferans verdi 
ARttır.ma ve yerlimalı hal tası el olayısiyle Ulusal Ekonomi ve Art• 

tırma kurumu taralınclan teriib ecl ilen seri konleranslarınclan üçü~ 
cüsü, dün Ankara radyosunda, Acl liye KP.kili 8. Şükrü Saracoğlu ta· 
ralınclan veri,miştir. 

T asarrulun bir millet hayatında nasıl ihmal edilmez bir ku"vet ol .. 
duğunu "e türlü nazariyelere göre manô ve kudretini çok güzel an
latan bu salahiyetli konu§mayı aüt anlarımıza alıyoruz. 

Ata türkün 

Cumur Başkanlığı Genel Sek
reterliğinden: 

Yedinci Arttırma ve Yer/ima
lı Haftaın münasebetiyle mem
reketin her tarafından gelen "e 
vatanda~ların ekonomik saha
daki azimkar elbirliğini gösterir 
yüksek hislerle dolu telgraflar
dan Atatürk mütehassis olmuş
lar "e ie.,'fekkürlerinin bildiril· 
mesine Anaclolu Ajansıni öde"
remişlerdir. 

Yedinci tasarruf haftası bu ayın on 
ikinci günü başlamış bulunuyor. Cumu

riyet Türkiyesinin iktısadl kalkınma 

1 

yolunda giriştiği mücadelenin bir se -
neye şamil yeni bir işareti üç gün ön
ce verilmiş oldu. Umumi ve husus1 ge
lirden yolunu kaybeden masraflarla 
hedeften ayrılmq sariiyatın bu hafta 

içinde alacağı istikamet bütün bir yıla 
örnek teşkil etmelidir. Bu hafta zar • 
fmda söyJenecek sözler, yapılacak bet 
türlü gayretler, cumuriyet vatandaşla.. 
rını ayrı ayrı ve toplu olarak bu gaye• 
ye doğru yedinci hamlenin hazırlıkla • 
rına sevkedecektir. Ben de, bugün, bir 

~ A::...........,_......., ...... ~~ 
Dün akşam Ankara radyosunda arttırrm 
ve yerli malı haftası münasebetiyle de· 
ğerli bir konferans veren Adliye Ba· 

kanımız Bay Şükrü Saraçoğlu 

iki sözle 'ı.>u hazırlıkta hisseme düşen 

vazifeyi yapmağa çalışacağım. 

Cumuriyet hükümetimizin tür!t spor
cu~uğuna bir hediyesi olan An -
kara stadyomu çok iyi düşünülerek ha
zırlanmış güzel bir futbol turnuvası ile 
bugün açılacaktır. 

Milletler Cemiyeti konseyinde 
Hayırlı itiyat 

Aziz Vatandaşlar : 
Tasarruf fikrinin günden güne ya • 

yılmış, ve artık itiyatlarnmz arasına 

girmiş olduğunu görüyoruz. Bu hayırlı 
itiyadın yakın bir atide milli bir anane 
olarak kökleşmiş olacağında kimsenin 
§ıÜphesi kalmamıştır. Bundan böyle, ta• 
sarruf, türkün diğer milli meziyetleri 
arasında anılacak, buim de, İsviçre ve 
fransızların ''yün çorabına'' müşabih 

( 

Dış Bakanımız, dün sancak hakkın
daki tezimizi izah etti 

Fransız delegesi cevabım bugün verecek 

Şehir imar planında yer tutan ve 

inşaatı birkaç senedenberi devam eden 

stadyom, yalnız Ankaranm deği!, Tür· 

kiyenin iftihar edeceği bir eserdir ve 

bugün tatbik edilmekte olan· birçok 
spor şubelerinin müsabaka ve egzersis 
yerlerini, tenis kortlarını ve diğer bü
tün spor sahalarını ihtiva etmektedir. 

(Sonu 2. inci sayfada) 
Cenevre, 14 (A.A.) - Havas muha. ,-------·------------------------

Başbakanımızın emiı ve tensipleriyle 

ve Valimiz B. Tandoğanrn yakm aiaka
siyle meydana gelen bu güzel mimari 

eseri gençliğin spor üzerinde daha bü
yük bir kuvvet ve kudretle çalışmasına 
fırsat verecektir. 

Stadyomun açılış törenine bütün an
karalılar davetlidirler. Bunun mana ve 
ehemiyet büyüktür. Bir spor yeri

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Hatay Haberleri . 
Mendup Düryönün karar

namesi ve örfi idare 
lstanbuldaki arkadQ§ımız, ora 

gazetelerine gelen şu haberleri bi
ze telefonla bildirdi: 

Lazkiye, 14 (Hususi) - Bir k~i gün 

evvel Reyhaniyede bir arab şöförie 

çerkezler arasında çıkan bir kavga bü. 

yüyerek milli bir şekil almıştır. Kav

ga eden iki taraftan 25 kişi yaralanmış

tır. Yaralılardan 20 tanesi arabtır. 

Halep, 14 (A.A.) - 8 ilkkanunda 1 
saat 21 de Mendup Düryö tarafından 
neşredilen bir kararname duvarlara a.sd-

(Sonu 2. inci sayfada) 

biri bildiriyor : 

Türk ve fransız heyeti ınurahhasaları 
bu sabahki çalışmalarmı Antakya ve ts. 
kenderun meselesi hakkında öğleden 

sonra konseyde cereyan edecek olan mü

zakerenin hazxrlanmasrna hasretmişler· 
dir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Dış Bakanrmrz doktor Tevfik Rüştü 

Aras J'riilletler Cemiyetinde Sancak 
meselesi hakkındaki gör.ii~ümüzü 

izah etmiştir. 

içinde bir milletin doğduğu ev 
Filomuzun Yunanl.tana yaptığı ziyaret e•nasında gazetemü 

namına orada bulunmuı ol an arkadaşımız NtqUl Hakkı Uluğ, 
dötıü§te Selaniğe de uğram t§ ve orada Atatiirkün doğduğu eui 
ziyaret etmi§tir. ArkaJtqun ız bu yazmnda o ziyaretin intiba· 
larını anlatmaktadır. 

Balkanlarda türklük için en aziz ha
tıra, şüphesiz Selanikte Atatürkün doğ· 

duğu evdir. Yunan topraklarına ayak 
basan her türkün yüreği, bir kere bu 

ıiudsal yuvayı görmek ve onun bol ışdi
lı mütevazi çatısının altında bir kaç da
kikacık durmak isteği ile çarpar. Ati--

(Sonu S. inci sayfada) 

Selanikte Egnatia caddesi ve ortada eski bedestan 



SAYFA 2 
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Arttırma ve yerli malı haftasının üçüncü günü 

Adlive Vekili B. Sükrü Saracoğlu 
v , 

Dün, Ankara radyosunda 
değerli bir konferans verdi 

(Başı 1. iaci sayfada) 

keselerimi.z dillere destan olacaktır. 

Milli servetin tezayüt ve terakümünü 
ifade eden bu hal, ekonomik ilerleme
nin mahsulüdür. Filvak! cemiyetlerin 
inkişafında, tasarrufun esaslı bir amil 
olduğu ve hatta, hakiki manada. iktısa
di hayatın onunla başladığı görülmek -
tedir. 

Tasarruf, halk dilinde para biriktir
meyi ifade eder. Lfıgat manasında is -
tihlik ve sarfiyatı tanzim demektir. Bu 
kelime ilk önce her iki meihumu ihti
va eder şekilde kullanılmıştır. Ancak, 
tasa.-ruf edilen .neblağm sadece sak -
lanmak maksadiyle biriktirilmiyeceği 
d~ aşikardır. Emek veya servet müba
delesı neticesinde birikmiş olan bu pa
ra. günün birinde istihlal: veya yeni 
istihsale tahsis olunur. Bu suretle ta
urrufun dar manasından istihlakte 
sermaye tahş" dini tazammun eden ilmi 
tarifine intikal etPl

0

§ oluyoruz. Tasarruf 
yapan, istihlak ve sarfiyatını daraltır. 

Gelirinin biı kısmnıı sermz.ye şekline 

kalbeder. :Böylece hı•au bulan yeni ser
maye ancak istihlak mallarınıo. sürümü 
nisbetinde yatırılacak bir yer bulur. Çün· 
lrii istihsal vasıta} rının sebebi vucudu 
istihlak mallarının husu ü tü teminden i
barettir. Şu bal :le müst hlikt ki arttırma 
cayretinin fa.zl:ıla ması istihlak mallan
nın sürümünü aza t c.lla göre tasarruf 

edilen sermaye istimal edi emez bir hale 
mi ıelecektir. Bir ba R tabirle, bir ce
..ı,.tia ba Deali iatiblik ettiiinden faz
la -..rnaf yani iatiJna1 edene 'ba birik
miş fazlalıklar kütlesı, tasarrufun bün

yesinde mündemi ir ekonomik tezada 

delalet etmez mi? f ~e bugünkü tetkiki
s-ı:a tahli1 o-

yaziyet. da!ı::ı ıv· b "J1 yanm-tl< ve da
tcyen b"r iıltletin ge-

dedı~i gıbı, b • t ., .stiınali ~.ttikçe 

güç! _en bır talmn sermayeleri b"r ara
ya t1.1pıam Q k ı : .: gaye edinemiye
cc ~ı aşı...... r. ~ u halde bu fa.:d.J!ı~lar 

ge iş bir mı:.} • c .şi ce baz: ~&ille

riıa kendis
0

ndeft once bı.nktirilmif olan 
eet"v~tleri istih ake ve bacehu yeniden ta

aarrufa koyulaca lannı mı kabul etmeli
dir? 

Hakik ta tasarruf mekanizması bu 
auretlc cer an etm."kten çok u:ıaktr. 
Tasarruf i · ek i: 1 - lstihl5.k mal
larının ol - ı gibi m hafazasr, 2 -
Bunların s rmay J t rilmcsı, yani istih
sal vasıta rmm tes0 9i husU91an ayn ayrı 
t t ik e 1 ı ı ta d"rde mesele kendili. 
ği lden vuz h ke betmi~ olur. İstihlak 
mallarm n bir tarafa yığtlıp muhafaza
sn dan ib ret olan birinci şekil, istihsal 
edilmiş o an m· ıiarlar werinc hiç bir 
ve hile mü~sııir o az Bu ta}ışidin ne
tle: s· b "r" en mal ardan ha ı1 olacak is· 
t"f deyi muht 1 f zamanı ra veya müte
akib nes·ıı~r ar sm1a t"'vzı:len ibaret ka
lır. Anc k m" s lünü nt"m andı 'l 1ksı
zın. sadece birikt.rmekle iktifa eden bir 
cem · ette arttırma istihlake yarayan 
mal ann istihsali zarar na olur. HıJbuki 
isfhsal mal rının tatmin eyledi - i ihti
yaçlarla istihl e a nla 1 nn giderdigi 
ihtiyaçlar ha ka baıka şeylerd"r. Bu de· 
etiğimiz telril:le tasarruf yapmağa çab
,an bir cemiyet öyJc bir vaziyet brp
snıda kalır ki zrtık iatihake yarayan 
mallar zen~nlefmİ~ ferdlerin taleblerine 
bile Jrifi gelmez. Buna dlukabil. ikinci 
şekilde; tasarrufa ayrılan malların 8Cr

mayeye inlriUb ettirilmesi çok farklı bir 
mannra aneder. Artık burada istibul 
edilen servetin istifadesini zamana tak.. 
sim me11ele9i mevzuubahs değil:lir. Çin
lrii ferdin istihsal kudretini 11rHJnD 1er 

'-Y~t.irme onan İşh"J.Jik 1ı .. ı,.ı;yetini 
bic lııir •ec-"ile cLtnlhmtz. Bilikis tat
min edilecek i tiyaç mikdannm yiiksel
~i daha f;.7h i"t"-l"ke vol açar. O su· 
fttle 1ri İsb°hl" ki" bu nçlıile arlnnf ol. 
11111sw tasarnJ yo' • h t in e-JiJ ... ., ishn-

' .. y 1 - ·r mahreç teşkil eder. 

lleri hayat ve tasarruf 
Göruıuyor lo bir cemiyetin istihlak

ten tevakki ederek ke:ıdiaini münhasıran 
servet tahşit ve muhafazasına vakfeyle
mesi filen kabili tasavvur değildir. Bun
dan başka ekonomik bünyemiıin bugün
kü icabları. her türlü sermaye i§letilme. 
sine müsaid geni~ istimal kaynaklan, bu 
meseleyi. memleket:miz için büsbütür. 
nazari bir halde bırakmaktadır. 

Aziz türk çocukları, 
İktisadi ilerlemeyi insan randımaniyle 

ölçe 1er de bulunmuştur. Refahı ekıil

meks;zin iti azal.an, ~eya iıi artırmaksı
zın re'ahr yükselten her ıekil müılııet bir 
tcrak'd halinde tecelli eder. İstihsal va
sıtası olarak nazara alınan insan verimi
nin, cemiyeti.ı ilk zamanlanndanberi ıırt 
makta olduğu kolayca müşahede edilen 
bir hadisedir. Meto::Hu çalr~ma ve iyi i
tJare bu tezay:ic!ün ilk seb:blerini te§kil 
•der Ancak, geni~ imkfi.u1ar bilhassa 
insanın biıızat yapmarlığı i~ fazlasmı git
gide yabancı kuvvetlere yaptrmağa mu
vaffak olmasiyle elde ed

0

lmiştir. Btı ya
bancı kuvvetleri kendisine tedarik e
den tabiat olmuştur. İptidai cemiyetler
de istihs3l vasıtalarının biriktirilmemiş 
olması tabiatın yardımım yel ve su de. 
ğirmcni şekillerine inhiaar ettirmiştir. 
Çünkü, tabiattan istifadenin önceden ha
zırlrklan, bazı cihaz.lann mevcudiyetini 
ve ekseriya büyük tesisatı istilzam eyle
diğini hepimiz biliri • Bu hazırlık n te
sisat te:lrici olarak ve daima tasarrufun. 
biriken istihsal vasrtalarmın yardımiyle 
,; ücud bulmu~tur. Tasarruf bu suretle de 
il(tisadi ilerlemenin bir uneuru olarak be· 
liriı. 

Yurlıklr vatanda~Iar~ 

mamur yurd 
Biraz örıce, her istihsalin, istihlak 

maks diyle yapılmış olduğunu arzetmiş 
idim. İstihsali ~oğaltan tasarruf, bu ba
kımdan iı<tihlakin genışlemesini gaye e
dinir. Gerci istihsal ve istihlaki birbirin
den kati bududlarla aVU'd etmek pek de 
kol:ı.y değildir. Mesela: Dikiş makinesi 
imal eden bir fabrikanın satılığa çıkardr· 
it makineler ona göre pazara arzedilmif 
bir iatilılik maddesidir. Halbuki böyle 
bır makineyi satın alan terzi uzun ömür
lü bir istihsal vasıtası eclinmit ohır. De
me k o1ayor ki nmrm.ıfan mahatti tahsi
si, istihlak maddelerinin iyi intihabı da 
ayn bir meseledir. Arttırılan paranın iş
letilmesi ve istihsal vasıtalarına ratml
nı::ısı ulusal ekonominin inkişafına daha 
ziyade yardım eder. Bu ikinci farkı göz 

önünde tutarak hareket eden memJeket
lerde vatandaşlar her gün biraz rlaha 
varlıklı, yurd biraz daha mamur olur 

Tasarrufun gert.k cemiyete ve gerek 
ferde temin eyledifi faydalar bunlar
dan ibaret değildir. Crmiyet ve ferdler 
normal bir hayata erişmek için anf ihti
yaçlan zamanında karşılayabilecek ihti
yatlara muhtaçtır. M:ıd'.ii ve manevi' hu
zur bununla kaimdir. Ferdler, tasarruf 
sayesindedir ki ani ihtiyaçların zc.-bunu 
olmaktan kurtulurlar. Çünl:ü bu ihtiyaç
ların esareti hakiki eııaretten daha az 
aj!rr değildir. 

Cemiyette, nesilden nesile intikal e
den varlıklar kiitleai tabii veya içtimai 
felaketlerle vasıflanan bazı tarihi devre
lerde bu fernı~rtlerin maddi iztirablarını 
önfemeye yarar. 

Tiirk camiasında bu tarzda bir ihtiyat 
sernıa •esinin vücud bulmuş olmasr bü
yük hkilabm temin eyle-:liği hakiki bir 
ilerleme eseridir. 

Eminim ki yedinci tasarruf yrbnda 
uflannnz biraz daha sıkı, adımlanmız bi
raz daha ıeniş olacaktır. 

Hayırseven yurddaşlar 
Çocuk E•irgerne Kurumu t;e. 

nel Merkesinden: 
1 - Her aene olduğu gı1>i Tekirdağ 

uylavı B. Şakir Keecbir qi anakuca

ğmdaki yavrular için 90 parça yeni. 17 
parça kullanılmıı çocuk CJYUı; 

2 - İsmini bildirmiyen hayıraever 
bir .zat bayram münasebetiyle yobul 

çocuklar için 50 lira teberrü ctmifler- ı 
dir. Kurumumuz; bu hayır seven bayan 
ve baya tiikranlannı wnmayı borc bilir. 

U 1.. U S 15 ILKKANUN 19::'G SALI 
----------..... ~!!!!'!!!1--------------------------~P----------- ........ 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

B. Necib Asını için 
fııtanbul, 14 - Bugün B. Necib 

Asrm yazıksız için bir ihtifal yapıldı. 
Profesör Ragıb HulUsi merhumun eser 
ve bayatını anlattı. Toplantıda profe
sörler edebiyat fakültesi talebeleri ve 
merhumu sevenler bulundu. 

Kanser tedavi müessesesi 
kuruluyor 

İstanbul, 14 - Üniversite tıb faküL 

tesi tecrübi emraz enstitüsüne bağlı ol
mak üzere bir kanser tedavi müessese
si kurulacaktır. Aym fakülteye bağlı 

olmak üzere kanserle mücadele için l:ıir 

de komite teşekkül edecektir. Sat.ahi· 
yedi profeaorlcr bugün .rektörün reis
liğinde toplanarak bu meseleyi gorll§
müşlerdir. 

Hatay erkinlik cemyieti 
Cemiyet, hükümctten 

miisaade aldı 
12 ilk kanun tarihlı sayıır.ızda İstan

buldaki arkadaıırru.zın telefon haberleri 
arasında İstanbulda kurulu Antakya, la
kenderun Ye fıavalisi türkleri birliği a
dındaki cemiyetin kendisini feshederek 
yerine. "Hatay erkinlik cemiyeti"ni kur
duklanru hzber vermııtik. 

Gayesi mefru yollardan e-iderek Ha
tayın istiklalini tem:"ne çalı§Dlak olan ce
miyet; cemiyetler kanununun hükümle
rine uygun olarak iıil1riimete müncaat 
etmiş ve faaliyet mOaaadeli alnuıtır. 

Ha tav 
" 

Haberleri 
(Bap 1. iDd aylada) 

mı;tır. Bu kararda •Asker devriye
leri dolaşırken rast geldikleri kalabalı

ği dağıtmağa ve istediği kimseleri ara

mağa salahiyettardır.,, diye yazılıdır. 

Akşam saat yediden sabah saat altıya ka

dar sokağa çıkmak memnuniyeti devam 
etmektedir. 

Düryönün yeni kararname9i Hava. 
ta.rafından tekzib edilen örf!" idarenin 

hem filen devam etmekte olduğunu, 

hem de 8 ilkktnuna kadar daha müthif 

bir şekilde tatbik edildiiini iabet et
mektedir. 

Bcrut. 14 (Huauat} - Suriyenin 
yeni parlamentosu ilkkanunun 19 unda 
açılacaktır. Meclisin açılmasından son
ra istifasmt verecek: olan Atael Eyyu
binin kabinesi yerine Haşimületasi ka
binesi mevkii iktidara gelecektir. Ha
prnületasi vatannerden Fransa - Suri
ye muahedesini büyii~ bir eser telakki 
eden ve Fransaya merbutiyetlcri tec• 
rübc edilmiş olanların itimadına maz
har bulunmaktadn. Bu itibarla Hafi
mületa.4i kabine arkadaşlarını Fransa
Suriye muahedesine merbutiyetlerini 
ızhar eden vatanilerin merkezi umumi
si azasından olanlardan seçecektir. Sa
dullah Cabiri, Faizithuri, Şükrü, Ed
man Humst'nin bunlar meyanında bu
lunduğu söylenmektedir. Meclis riya
setine de Suriye hıristiyanlarından Fa. 
risülhuri'nin getirileceği söylenmektedri. 
Suriye Cümhur Reisi Mehmet Alinin 
de yakında istifa edeceği vataniler 
mahfillerinde söylenmektedir. Mecli
sin bu seneki fevkalade devresi 90nki
nun sonunda nihayet bulacaktır. Suri. 
ye parlamentosu Suriye - Fransa mua
hedesini ve 937 büdcesini tetkik ede
cektir. Suriy~ - Fransa muahedesi et
rafında büyük arab vahdeti taraftarla
rı ile, Suriye muahedesinin Suriye vah
detini temin etmediğine kani olanların 
muhalefeti tebarüz edecektir. Ali ko
miser Suriyede muhalefetin tebellür et
memesi için bilhassa Lübnan Cümlıur 
Reim berinde tesir icra etmeğe batla· 
mJftır. MalQm oldufu üzere Lübnan 
Cümhur Reisi mütaaıup bir hıriatiyan
dır. Bunun arab vahdetine taraftarlığı 
propa.gandau yapılmaktadır. Bu suret
le Suriye • Lübnan arasındaki meael&
lerin mevzuubaha edilmemesi imklnı 

ba.zrrlanmak istenmektedir. 
Bazı suriyeliler Suriyenin Suriye • 

Fransa muahedesi mucibince kaybetti
ği menfaatlerin cenub hududlarına aid 
olduğunu açıkça söylemekte ve bunun 
müdafaaıunı istemektedirler. 

Adanada f eiakete j 
uğrayanlara yardım 

Kızılay Cemiyeti Genel Mer
ke:zsinden: 
KurU§ 
1000 Ankarada Ulucanlarda Bay Ö

mer Ahi tarafından 
1000 Ankarada Ulucanlarda Bay Ö

mer Ahi zevcesi Bayan Nadire 
Ahi tarafından 

1552 Etlik okulu talebeleri tarafın

dan 
Z1652 Ankara Elektrik ve Havagazı 

sosyetesi erkan ve memurları ta
raf mdan 

10000 Bayan Fatmadan: Gazi çiftliği 

Yatı okulu direktörü Bay İhsa
nın kayın validesi 

19400 Ankara Fırı11cılar cemiyetinrlen 
1100 Ankara Ziraat fakültesi Staji

yerleri tarafından 
4600 Ankara Gazi lisesi öğretmen ve 

talebelerinden 
2!00 Hasanpaşa fırını sahibi Bay Ha

litten 
173 Ankarada, Bay Bedri, Bayan Se

niha ve Bayan Makbuleden 

m11 

Adanada su baskınından dolayr fe
likete uğrıyan yurddaslarımıza yardım 
olmak üzere Ankara Sayın halkı ile ba
zı mektep talebeleri tarafından Genel 
merkezimiz veznesine yukarda yazılı 

paralar tealim edilmiştir. 

Kuılay Cemiyeti bu yüksek duygu
hı Ye bayınever vatandaşlara fel!kct
zedeler namına derin teşekkürlerini su-
nar. 

• Bolu aayJavı Bay Mithat Demir
dat tarafmdan Adana fel~ketzedeleri 

için genel merkezimize bir pardesü ile 
bir ceket, bir yelek ve bir pantalon ve
rilmiştir. Teşekkürler olunur. 

Mekteb memurları 
arasında terfiler 

Haydarpaşa lisesi katibi Nuri 25 Ji
ra asli maaftan 30 liraya ; Galatasaray li
ani ders lletleri memuru Muetafa 32 ti· 

ra u1l maqtaıı 25 liraya, Kadıköy laz 
orta mektebi katibi Mustafa 22 liradan 
25 liraya; İstanbul kz muallim mektebi 

katıl>i Zehra 22 liradan 25 liraya, Cumu
riyet orta mektebi katibi Ratıb 22 lira
dan 25 liraya, İstanbul erkek muallim 
mektebi ambar memuru Faik 22 liradan 

25 liraya, Bursa lisesi katibi Ali Talib 
22 liradan 25 liraya, Bursa kız muallim 
mektebi Htibi Vehbi 22 liradan 25 lira
ya, Erzurum lisesi kütiiphane memuru 
Tevfik 22 liradan 25 liraya. Erzurum 
erkek muallim mektebi mübayaa me
muna Mehmed 22 liradan 25 liraya, Ba
lıkesir lisesi kitibi Mehmed ı 7 ,5 lira
dan 30 liraya terfi ettirilmi,lerdir. 

General Dirik 
Kayseriye gitti 

İkinci umum müfettiş general Kl
zım Dirik, perşembe günü dönmek üze. 
re, dün Kayseriye gitmiştir. 

V aluf paralar idaresi 
Nasıl borç verecek? 
Vakıf paralar idaresinin yapacakla· 

rı borç vermelere aid talimatname va
kıflar umum müdürlüğü idare meclisin
ce tetkik ve kabul olunmu,tur. Tali
matname yarından sonra meriyet mcv

küne ginnit bulunacaktır. Talimatna
me esaslarına göre vakıf paralar idaresi 
gayri menkul mallar, İstanbul borsum
da kote edilmit milli esham ve tahTil
ler ile kıymetli mücevher, altın. gilmiif. 
mcakUkit ve külçe e§ya mukabilinde 
ödünç para verecektir. Tiyatro, sinema 
binaları ile imalathane ve fabrika gibi 
kıymeti, binasından ziyade içindeki ir 
letler ve vasıtalara tabi mülkler, bai, 
bahçe. boetan, tarla gibi zirai hmuaat. 
ta kullanılan yerler, es.ki kar hamam 
ve banlar ile bostan ve üstü kapalı çar
şılardaki emlik ve hi&&e ii2erine ipotek 
yapılmak istenilen hisseli ahşap evler 
ve a.rıoalar, yarıdan aşafı hisseli lirgirle 
altı veya il&til ba§kaaının olup ayn ayrı 
ipotek yapılmak istenilen mahaller, kıy
metleri hissesi& binalarda 500, hi1eıeai.ı 

analarda hiaae.li kirgirlerde 1000 lira 
iluan müeaid olmıyan gayri menkW
ler, tahmin sırasında tesblt edilecek_. 

nelik iradda.n yüzde yirmiai çıkarılmak 
auretiyle bulunaQk sa.fi geliri ikra.a o
lunacak paranın senelik faizi ve kaızü.. 
yon miktarından az olan gayri menkul
ler mukabilinde üııruat yapılamıyacak· 
tır. Beş bin liradan fazla ikraz mulc. 
bilinde alınacak teminatın yalnuca 
kirgir olması prt olacaktır. Teminat o 
larak alınac:ak gayri menkul mallardan 
kirgir olanların verilen paraları yii&
de 7inni beı ve ahfap olanların yüz
de elli fazlas.iyle aigorta ettirilmi.t bu
lunması lium ıelec:ck.tir. Kirgir bina
larda bulunacak kıymetin yii%de otuaa. 
aralarda •e binaya göre alınacak bah
çelerde yüzde yirmisine kadar üaazı 

yapılacaktır. T_,tanmamıt ve bwı· 

dan dolayı aafi olmıyan geliri korwne. 
DUf kirıir bina duvarlarının ywı irti
faa kadar yü.kaelmit olanlarına takait
le i.krazda bulunulabilecektir. Gayri 

menkul maJ.lıa.rın kirgirleri için senelik 
yüzde dokuz faiıi yüzde 1.5 komiayon, 
arsalarla ahşaplar için senevi yüMe do
kU% faizi ve yüz<k üç komisyon atma.
caktır. Fw ve k.m:ni&yon yek6nundaıı 

verilmesi lizmı ,cıen yüzde iki iıkibu· 
çuk muamele vergisi müıteriye aid ola. 
caktu. ldare en çok ıs seneye kadar ik. 
razatta bulunabilecektir. 

YERLiMALI 
Yerli malı propagan • 

dasının bizde ilk başla -
dığı zamanı göz önüne 
getiriniz; milli sanayii • 
mizin kısa zamanda elde 
etmis olduğu büyük inkı
şafı daha iyi takdir eder
siniz. 

O zaman hemen bütün 
propa~andalarınu.ı, ya • 
hancı malı olan şekere 
karşı. mahreç bulamıyan 
yemişlerimizin içerde 
sürümünü teşvikten iba
ret kalıyordu. Bugün şe
ker de bir milli mahsul -
dür. Ve yemişlerimiz için 
artık fazla istibal mev• 
zuu bahis değilJir. 

İşe başladığımız za • 
man, yerli malı hemen yi
yecek maddelerine inhi • 
sar ediyor gibi bir ~Y -
di, ve hattl bunların hl • 
le harice karşı korunma
aı lizımdı. Bugün, yiye
cek maddelerinde tam bir 
iktısadi istiklal kazan • 
mış olan Türkiye, dün 
tasarlanması bile imkftn
aız olan pek çok mamul
leri kendi fabrikalarm • 

da yapmaktadır. Bir yan• 
dan sanayii teşvik kanu
nu, bir yandan ~evlet 
envestismanları, memle • 
ketin kalkınması için 
~erekliği ittifakla kabul 
edilen sanayileşme yo • 
tunda krsa zamand'l bil
yük başarılar elde edil-
mesine imkan vermiştir. 

İnkişaf o kadar sürat
li olmuştur ki, yerli di· 
ye önümüze konulan ba
zı mamuller önünde .. de· 
mek bu da bizde yapılı
yormuş!,. diye hayret ve 
sevincimizi izhardan ken
dimizi alamıyoruz. Yer· 
li malının kalitesinde de, 
bu husustaki şikayetle • 
rimiz ne olursa olsun, 
bµyük bir tekamül olda-
~unu kabul etmemek için 
insafı büsbütün elden bı
rakmak icab eder. Onun 
içindir ki kendisine gös-
terilen yabancı mamut • 
lerini reddederek, ''yer· 
lisi yok mu?,. diyen va
tandas.I r sayısının gün • 
den güne çoğaldığını 

memnuniyetle ~örilyo • 
rus. 

Esasen ilk adımları
nı atmakta olan fabrika • 
lamnı.zdan dört ~ un'• 
tık tecrübelere dayanan 
2arb endüstrisinin sevi -
yesini istemek de biraz 
haksızlık olur. En yakın 
aamanda bu seviyeye e
rişeceiimizi bilerek, ve 
buna hizmet ederek ya • 
rını emniyetle bekliye • 
biliriz. 

Yükselmek kadar gtı. 
zeJ ve büyük bir şev ta • 
aavvur olunabilir mi? 
Türk endüstrisinin, türk 
ekcııomisinin ıtC)sle öl • 
c;;ülebilecek kadar bariz 
yükselis manzarası içi
mizi fehalrk ve tımldle 
dolduruyor. 

Her geçen yıl yerli 
malının zaferini biras 
daha kuvvetle belirtiyor. 
Her geçen yıl, türk mil
letinin yerli mahna olan 
ra~betini bir kat daha 
arttırıyor. 

Sevinip ö~ünebiliris. 
YAŞAR NABİ 
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Milletle~ Cemiyeti konseyinde 
Dış Bakanımız, dün sancak hakkın

daki tezim izi izah etti 
Fransız delegesi cevabını bugün verecek 

(Başı 1. inci ~aylada) 

Konsey saat 17 de bir gizli celse ak
dedecek ve bunu takibedecek umumi 
telsede Türkiye hükümetinin Tevfik 
Rüştü Aras tarafından izah edilecek o 
lan metalibini dinliyecektir. 

B. Viyenonun yarın sabah cevab ve
receği bildirilmektedir. Gene bu sabah 
İngiliz murahhası Lord Krenborn, kon
sey reisi ve Şili mt•rahhası Edvards ve 

) Bovyet murahhası Potemkin ile görüş
tnu~mr. 

... ... 
Cenevre, 14 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor : 

Tiirkive Hariciye Vekili Doktor 
'l'evfik Ri:ştü Aras, Millı::tler Cemiyeti 
l(onseyinde söylediği nutkunda, Anka
ranın tezini müdafaa eden hukuki ve 
ekonomik delilleri hülasa eylemiş ve 
hassaten İskenderun sancağı meselesin
de Milletler Cemiyetine izafe edilmek 
istenen rolü reddederek "manda şartl', 
sancak arazisini ihtiva eylemez, zira 
bu arazi, tasrih edilmiş bir halde ve bir 
takım şartlar tahtında, yalnız fransız 
hükümetinin otoritesi altına konulmuş· 
tur.,, demiştir. 

Türkiye Hariciye vekili, adil bir hal 
8Uteti bulunması için meselenin objek. 
tif bir surette tetkikini istemiş ve ihti. 
lafın devamı mi.iddetince, münaaali a· 
taziden fransız kıtalarınm çekilmesittl 
Ye Milletler Cemiyetinin bir komiseri· 
nin fili idaresi al'i.ında oraya ufak bir 
bitaraf jandarma kıtasının gönderilme
~ini teklif eylemiştir. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras, nihayet, 
Fransa ile Türkiye arasındaki derin ve 
Samimi dostluğun, adil bir halsureti İ• 

Çin en emin garantiyi teşkil eylediğini 
tekid etmiştir. 

Fransa namına B. Vieno, Doktor 
'l'evfik Rüştü Arasa nutkunda kullan
dığı samimi lisandan dolayı teşekkür 
etıniş ve yarın fransız tezini bildirmek 
Üzere meselenin esasına temas eyliye
Ceğini söylemiştir. 

Milletler Cemiyeti Konseyi, İsveç 

delegesi B. Sandleri sancak meselesi 
hakkında mazbata muharrirliğine tayin 
eylemiştir. 

B. Vieo"nurı Sancal: hakkındaki 

beyanatı 
Paris, 14 (A.A.) - Anadolu Ajan

ııınm huı.u:>i muhabiri bildiriyor : 
Gazeteler Fransca hariciye müsteşa

rı H. Vienonun 1 skenJerun meselesi 
hakkında yeni bir beıanatını neşretmiş
lerdir. 

B. Vieno anlaşmazlığın Türkiye ile 
Fransa arasında değil, Türki~·e ile Ce
nevre arasında o1c1uğu nazariyyesini bir 
kerre daha tekrar ettikten sonra "Fran. 
sayı haklı gösteren tel-: hadise,. diye tav. 
sif ettiği 1 ilkkiinun kargaşalığımn me
suliyetiııi T · ·eye yükletmektedir. 

Lö 1·,., .• ı bir makalesi 
Gazetelerin İskenderun meselesi hak

kında yazdıkları, delilleri, tefsirleri da-

ha çok sarih olan hakkımızı ibtal için 
mandaterliğin bir paıavana olarak kul~ 
lanılmak istediğini teyid ediyor. Bu 

münasebetle Lö Tan gazetesi diyor ki: 
"Hudut Lozanda çizilmiş, Sancak 

Ankara itilafında derpiş edilen husust 
Iclare · rejımi ile Suri;•ede kalmıştır. 
Türkiye ondört yıldanberi ne ilhak, 
ne de muhtarıyet tatl>ıkatına karşı hiç 
bir itirazda buıunma~u;nır. ~urası e
hemiyetle göz önün::Je tutulmak lazım 

geıır kl, Cenevre prensipinin her türlü 
yenı tetsiri eğer Suriyenin toprak bıl• 

tlln)fiğilnc halel getirecek bir tefsir o-

IU1'92, Suriye milli hissiyatı bunu şld· 
detle karşılayacak ve muhafazası man
datere düşen asayiş tehlikeye girecek
tir. Sancak dahilinde emniyet:oizlik 
mevcud oldu~una dair iddialar esassız. 
dır. 

Bu emniyet o kadar az tehdit altın. 
dadır ki, ı ilkkanun hadisesini müte
akib alman tedbirlerin idamesi bile lü
zumsuı.: addedilmiştir.,, 

Övr gazetesine göre 
Övr gazetesi yukardan gelen bir di

rektifle j'azdığı anlaşılan makalesinde, 
Türkiyeyi haksız çıkarmaya çalrşırken 
Ankara itilafında mahalli bir lıüküme
te cevaz verilmesi türklerin sancak da
hilinde büyük ekseriyette bulunmama· 
&mdan ileri geldigini itiraf etmekte
dir. 

Aynı gazete, Cenevrede konseye da
hil bulunan devletlerin bu m<;sele hak
kında aynı fkiirde görünmediklenni 
bilhassa türk - transız anlaşmazlığında 

bir tarafı tutmaktan çekindiklerini kay. 
detmektedir. 

Madam Tabuis'e göre 
Paris, 14 (A.A.) - Madam Tabuis, 

Övr gazetesinde şunları yazıyor : 
"Muhakkak olan bir şey varsa, Tür. 

kiyenin Milletler Cemiyetinde İsken

derun limanını enternasyonal bir hale 
getirmeye ve yahud yalnız İrak, İran 

ve Afganistanın kendi eşyalarını geçi· 
rebilecekleri bir tkaret limanı yapma
ya hazır olduğunu bildireceğidir. An
karanm, Fransa ve İngilterenin yardı
mı ile ve bir dereceye kadar osmanh 
imparatorluğunu yeniden kurmak için, 
vaktiyle sabtk osmanh imparatorluğu
nu teşkil eden bütün devletlerle yap
tığı muhtelif karşılıklı yardım muahe· 
deleri ile yakın şarkta aldığı çok mü
him vaziyet, garb hüklimet merkezle
rinde pek az bilinmektedir.,, 

Türkiye ve İngiltere 
Munzam bir bahri anlaşma 

için müzakereler başladı 
Londra, 14 (A.A.) - Bugün Tür

kiye ile Büyük Britanya arasında mun
zam bir bahri anlaşma için müzakerele
re başlanmıştır. 

Adana felaketi 
İran ve Çekoslovakya elçileri 
hükümetlerinin teessürlerini 

hi1dirdiler 
İran Büyük Elçisi ile Çekoslovak

ya orta elçisi dün Hariciye Vekaletine 
gelerek Saraçoğlu Şükrü'ye Adana fe
laketinden dolayı hükümetlerinin te· 

essürlerini bildirmi~erdir. (A.A.) 

B. Abdürrahman Naci 
Demirağ 

Adana felaketzedeleri için 
5000 lira verdi 

Mühendis Abdurrahman Naci De
mirağ Adana felaketzedelerine yardrm 
için Kızılay Kurumuna beş bin lira te
berru etmiştir. (A. A.) 

Kısa dış haberler 
* Roma, - Afganistan dış işleri ba

kanı Feyz Muhammed Han, bir kaç gün 
kalmak üzere buraya gelmiş ve italyan 
dış işleri bakanı Kont Ciano, kendisnini 

istasyonda karşılamıştır. 

* Kahire, - Mahkeme, Frankfurter'i 
18 sene hapse mahkum etmiştir. 
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Yurdda§/ 

Cumuriyeı devrinde Buğday istiklaline, şeker istiklaline 
l;avuştuk. Bunun n(1 demek olduğunu cihan harbında sü
pürğe tohumu ehnıeği yemiş ve şekeri rüyasında görnıÜ§ 
olanlar bilir. 

O ~iinleri yaşamamış olanlar buğday ve şeker istiklalinin 
~ne oiduğunu anlamakta wriuk çewl4r/'1' 
~ Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu 

~ 

ULUS SAYFJ 

HABERLE 
ÇiNDEKi V AZiYET IURŞISINDA J.t\PONYA 

Müteyakkız bir iı1tizar siya seti takib edecel{ 
Pekin, 14 (A.A.) - Mareşal Şan 

Kay Şek'in öldürüldüğü şayiaları ısrar
la devam etmektedir. 

Nan1:in lıiikii.metinin !Uare~al 
.Şang - Su. • l.,iang'a cevabı 
Şanghay, 14 (A.A.) - Feng - Yu • 

Şian, mar:!}al Şang - Su - Liang'a bir 
mekt~b göndererek Nankin'in kendi ta
leblerini tetkike ve muhtemel olarak 
hakkında alman kararları geri almaya 
hazır clduğumı, fakat her şeyden önce 
kendisinin mareşı>l Şan Kay Şek'i ser
best brrakmnsı Iazımgeldiğini bildir
miştir. Feng • Yu · Siang, birkaç dos-

Nankin namrna Çang-Sü-Yanga bir 
mektub yazan Feng 

tu ile birlikte, Nankinin bu teahhüdle
ri icra edeceğini garanti etmek üzeı·c 

rehıne olarak Sianfu'ya gitmek n:ye· 
tinde olduğunu da bu telgrafına ilave 
eylemiştir. 

Mar'1şal San Kay Şek' in tıekili 
Nankin, 14 (A.A.) - Finans baka· 

nı Hung - Siang . si, mim icra kons:yı 
reisi olan mareşal Şan Kay Şek'e veka 
Jet edecektir. Askı>ri komisyona yeji 
aza daha ilave edilmiştir. Bunların a· 
rasında kurmay reisi ile deniz bakanı 
da dahildir. Şimdiye kadar bu komis· 
yonun reis vekilliğinde bulunan gene
ral Feng - Su · Şiang, bu komisyonun 
başına getirilmiştir. İsyan etmiş olan 
kıtaların kumandanlığı, bu komisyona 
verilmiştir. 

Çin~n en kıymetli askerlerinden o
lan harb bakan vekilinin halen nerede 
bulunduğu belli değildir. Maarnafih 
kendisinin Siangfu'da olduğu sanıl
maktadır. 

Kanton hiildi.meti merkezi 
lıiildim~te scu/ık 

Nankin, 14 (A.A.) - Kanton hükü
meti, merkezi hükümete sadakatini ar• 
zetmiş ve askeri yardımda bulunacağı
nı bildirmiştir. 

Taymis'in Çin lıiicliseleri 
lıalllandki fikri 

Londra, 14 (A.A.) - Çin hadiseleri 
hakkında mütalealar yürütmekte olan 
Taymis gazetesi, ezcümle diyor ki: 

"Biz, Şan - Su - Liang'ın, babası 
Çangislin derecesinde mühim bir şahsi
yet old.ığuna kani değiliz. Fakat genç 
mares.al ciddi ve enerjik bir adam ise 
ve Nankin hükümeti, Sianfu'da vaziye
ti suratle tasfiye etmeğe muvaffak ol
mıyacak olursa, asker1 harekatta teseb· 
hüsün müthiş kuvvetlere malik buJ~nan 
komünist liderinin eline geçmesi çok 
kuvvetle muhtemeldir." 

Deyli Herald, Şan Kay Şek'in el al· 
tından asilerle birlik olup olmadığı SU• 

alini ortaya atmaktadır. Bu gazete, 
''Uzak Şark tarihinde yeni bir fasıl a
çılmakta olduğu'' mütaleasındadır, 

Alman gazeteleri lwygı 
gösteriyorlar 

Berlin, 14 (A.A.) - Alman gaze
teleri, Uzak Şark vekayiini hararetle 
tefsir etmekte ve vaziyetin inkişafları 
dolayısiyle kaygılı görünmektedirler. 

Bir sovyeı tekzibi 
Moskova, 14 (A.A.) - Şang • Su • 

Liang'ın Sovyetler Birliğinin yardımı 
ile bir hükümet teşkil edip Sovyet Rus
ya ile taarruzi ve tedafüi bir ittifak 
yapmış olduğu hakkında Domei ajan· 
sı tarafından verilip Nişi-nişi gazetesi 
tarafından neşredUen ha,•adis dolayı

siyle Tas ajansı bu haberin tamamen 
asılsız olduğunu ve kötü bir niyetle 
yapıldığını bildirmeğe salahiyettardır. 

Mulwbil bir ihtilal başladı 
Nankin, 14 (A.A.) - Şensi eyaleti

ni yatıştırmaya memur Yang - Hu - Şen 

tarafından idare edilmekte olan bir mu
kabil ihtilal başlamıştır. 

Yang - Ilu • Şen'in Şan - Kay - Şek'i 

kandırmış olduğu ve sonradan Nankin 
bükümetine sadakatini ilan eylediği söy
lenmektedir. Yang - Hu - Şen'in asker
leri ile asiler arasında çarpışma başlamış. 
tır. Dokuz hükümetçi tayyare Sianfu ü
zerinde uçmuş ve Yang • Hu • Şen'in 
askerlerine yardıma tevessül eylemiştir. 

Mareşal $an ~ Kay . Seh 
mevkufiyelten kurtulmuş 

Pekin, 14 (A.A.) - Royter muhabi
ri bildiriyor: 

Şan • Kay - Şek'in mevkufiyetten 
kurtuulduğu ve Şan - Su - Liang'ın Si. 
anfu'da tevkif edildiği bildirilmektedir. 
Sanlrdığına göre, mukabil ihtilal hareke-

ti muvaffak olmuştur. Maamafih gerek ı 
Şan • Kay - Şek'in kurtulduğu gerek 
Şan - Su - Liang'm tevkif edildiği ha-

İÇ VE DIŞ V AZl\ ET 

HAKKINDA 

B. Leon Blumla 
bir lionuşma 

Londra, 14 (A.A.) - Niyuz Kronik! 
gazetesi, kendi muhabirinin B. Blum ile 
yaptığı bir mülakatı neşretmektedir. 

B. Blum'a göre iki şey esastır: 
General Franko'ya muharib taranan 

hakları vermemelidir ve kontrolün çabuk 
ve tesirli bir tarzda çalışmasını temin i
çin bütün gayretler sarfedilmelidir. 

B. Blum, Fra~sa ve İngiltere için, 
Fas'a, Kanarya adalarına ve Baleares 
adalarına alınanların ve İtalyanların nü
fuzunu sokmalarını çok ehemiyetli bul
maktadır. 

B. Blum, karışmazlık iflas ettiği tak. 
dirde, bir Avrupa harbı çıkması ihtimali 
hakkında da şunları söylemiştir: 

-Ben, kader ve kısmete inanır bir 
adam değilim ve bir harbın muhakkak 
surette geleceğine inanmak istemem. Fa
kat her sulhten faydalanılmak isteniyor
sa sulh için çalışmak lazımdır. 

Fransa, Almanyanın normal bir eko
nomik hayatta ve normal bir siyasi ha
yata yeniden dönmesi için yardıma ha
zırdır. 

Milletler cemiyetinin esaslan sağlam 
~urette konulduğu gün, bugün elzem o
lan fransız - sovyet paktı lüzumsuz ola
bilecektir. Almanya - Japonya paktına ge
lince, bu halen mevcud münasebetleri 
teyidden başka bir şey yapmamakta ol
d.:ğu gibi netice olarak da Amerikanın 
Avrupaya yaklaşmasını getirecektir. 

Fransa'da bugünkü hükümet tarafın. 
dan yapılmakta olan esere imanım var
dır. Fransa ile İngiltere arasındaki mü
nasebetler her azman.kinden daha iyidir. 
Fransadaki faşizme gelince, bu ölmüş
tür. 

B. Blur:ı, nihayet B. Ruzvelt'e karşı 
hayranlığını ifade etmiş ve "mumailey
hin başta bulunuşu, Avrupa demokrasi
!. ri için bir hedeftir" demiştir. ................................................. ········· . . . . 
~ Çm·şanıba, perşembe i . . 
: ve cuma giinleri : 
: : 
ı : 

1 Kızılay l 
~ gazetesi çıkacağından Ulus ~ 
i 19 İlkkanun cumartesi giı- ~ 
. .. k k ı i nu çı aea · ıır. i . . ........................................................... 

beri resmen teyid edilmiş değildir. 

••• fakat haber tehzib ediliy 
Şanghay, 14 (A.A.) - İcra ko 

yi reis vekili doktor Kunz'un res 
bildirdiğine gfüe, mareşal Şan • K 
Şek'in Sianfu'dan kurtulduğu hak 
daki haberler doğru değildir. Mar 
yalnız Sianfu'dan Nankinde bulu 
karısına bir telgraf çekerek kendis 
sıhatte olduğunu ve şahsi emniyeti 
endişe edilmemesini bildirmiştir. 

Japonyanın tnvrı ne olarah 
Tokyo, 14 (A.A.) - Domei a 

sı bildiriyor: Drş işleri ve lıarl 

bakanlığı mümessilJeri akdettikleri 
ko?feransta Çine karşı bir intizaı 

yaseti takibini teyid eylemişlerdir. 

Mare~al $an-Kay-Sek bir k~1 
nist şefle gizli 1wnuşmcda 

yap mı.~ 
Londra, 14 (A.A.) - Deyli Hera 

Pekin muhabiri, "Çin'in Lenini" ı 

ve Çin komün\,.. ordularının şefi 

lunan Naotestune'un beyanatına ist 
den şunu bildirmektedir: 

"Birkaç zamandanberi, Japony 
karşı müşterek bir cephe kurmak 
Naotsetung ile Şan - Kay • Şek ara 
da gizli konuşmalar yapılmıştır. 

Naotsetung, şurasını da tekid et 
tir ki eğer Çinde temsili bir bükü 
kurulmuş olsaydı komünistlerin ya 
mmı temin eylerdi." 

ingilterede hüküı 

dar tehddülü 

Kıral altıncı Corc'ur 
beyannamesi iki 
mecliste okundu, 

Londra, 14 (A.A.) - Lordlar 
marasında bugün öğleden sonra kır 

beyannamesi okunmuştur. 
Bu beyannamede ezcümle deniln 

tedir ki : 
"Tahta, misli görülmemiş şartla 

tında ve bizzat kendim derin bir su 
te teessür içinde iken, çıkıyorum. 
kat vazifemi yapmıya azmetmiş bu 
maktayım. Allahın inayeti ve valide 
raliçenin yardımı ile, daimi düşüne 

kırallığın şerefini muhafaza etmek 
bütün dünyadaki saadeti için ç< 

mak olacaktır.,, 

Kıratın bu beyannamesi, aynı za 
da Avam Kamarasında da okuruı 

tur. 

Dük dö J'indsor Jliyana' dt 

Viyana, 14 (A.A.) - Eski İngilt 
kıralı, dün gece saat 22.20 de bur 
gelmiştir. 

İyi bir kaynaktan bildirildiğine g 
sabık kıral, Enu:ensfeld'e gitmek tru; 
vurundan vaz geçmiş olup müstaar 
isim altında burada oturacaktır. 

Viyana istasyonunda kendisini, 
yük Britanya elçisi ve Avusturya p 
tahtmn polis müdürü karşılamıştır. 
ki kıral, bazı fotograf muhabirlerinin 
tograf almalarına izin vermiştir. 

İstasyon civan, bir polis kordonu 
muhafaza edilmekte idi. Pek neşeli gi 
nen eski hükümdarın yanına yaklaşı 
lan için yalnız gazetecilere müsaade 
dilmiştir. 

Eski kıralın yanında hiç bir ka 
yoktu. 

Kendisi, ingiliz elçisi ve polis mil 
rü ile beraber bir iki kelime teati eti 
ten sonra B. dö Roçild'in otomobil 
binmiş ve otomobil Viyananın cenub 
roşlarına doğru hareket etmiştir. 

Madam Simpson Dük dö 
JI indsor' la beraber mi? 

Viyana, 14 (A.A.) - Havas mu 
birinin her türlü ihtiraz kayıdlan ile · 
dirdiği şayialara göre, Madam Simps 
Dük dö Vindsorun refakatinde bul 

maktadır. 



SAYF 4 ULUS 

Çılgın bir dünyada bir akıl bölgesi 
- Panamerikanizm konferansı münasebetiyle - Yazan: Hu bert H erring 

Bueı:ıos -~yres'te .açılacak olan A:_~eri~a birliği konf~r~sı, dir. Bu maddeler, yetiştikleri ve çıktıkları yerde kendilerine 
tzlgın bır dunyada bırakıl ve sulh bolgesı.yar~tmak. va.z~fes~?- bir muhit yaparlar. Mesela Küba'da şeker, merkezi Amerika
le karşı karşıyadır. Bu konferansın hususıyetı bu fıkrı ılk on- da muz, Brezilyada kahve ve pamuk, Arjantin, Paraguay ve 
ce vrtaya atmış olan Reisi Cümhur Ruzvelt'in de onda bulun - Uru~uay'da sığır, Şili ile Peru'da bakır çıkar. 
masıdar. Latin Amerikanın diğer yirmi reisi cumuru da kon - Görülüyor ki Latin Amerika hem ekonomik hayat, hem 
feransta bulunacaktır. ırk, hem de kültür bakımlarından hiCj de bir birlik manzarası 

Konferansa iştirak edecek olan murahhaSların vazifeleri arzetmez. Zenci Haiti ile ispanyol Arjantin ar~sında hiCj bir 
katmerlidir. Bunlar, evvela garbta sulh makinesini sağlamlaş- akrabalık yoktur. Keza kızıl derili Meksiko ile Portekiz Bre
tıracak, sonra Avrupa ve Asyada hnrba karşı tedbir alacaklardır. zilya arasında da bir hısımıık tasavvur olunamaz. 

* * • Coğrafyacılar ne derlerse de,;in!er, Buenos Ayres'in Rio 
Latin amerikalılar, konferansı gayet iyi karşılıyorlar. Psi- de Taneiro'dan olan farkı Buenos Ayres·in $ika~odan olan far

lı:oloji bakımından bu is güzel truızim edilmi~tir. Bu konferan- kından daha büyüktür. 
sa büyük limidlerlc bakabiliriz. Amerika l?irleşik devletlerine Latin Amerika. Birleşik Ame:ikaya karşı kaygı ve korku 
karşı yükeslen avazlar azalm:ştır. L5tin amerikahlar Franklin ile birleşmekten ise ona karşı sevgi ve rabıta duymakt~n ka· 
D. Ruzv·eJt'ten hoşlanıyorlar. Onun tekrar seçilmesi Buenos zanacaktır. Bugün bu korkc azalmıştır ve Latin amerikalılaı, 
Ayres•de de şimal Amerik:.ısı lredar sevinç uyan<lırnuştır. On- Birleşik Amerikaya yaklaşmak suretiyle vaziyeti düzeltebilir· 
lar Cordell Hull'u da seviyorlar. Onu, basit. namuslu ve dil - ler. Bu suretle "iyi komşuluk'' siyaseti tatbik edilecektir. Bu 
rüst biı aciam buluyorlar. kanaö'lt Ruzvelt ile cenubta uzun bir sevahat yapmış olan Hull-

Bundan bas.ka latin Amerikalılar, küçük milletleri harb fe- un kafasında yerleşmiş bulunmaktadır. 
lake tinden korumak hususunda Milletler Cemiyetinden, artık, Panamerikanizm konferansı ilk defa toplanmı •or; bu fi -
hi-; ~ir şey ummam:ığa da ba~amışlardır; ümidlerini kesmiş • kir de veni değildir; bu fikir ilk defa Simon Bolivar tarnfm-
lerdır. dan ortaya atılmıştır. Bu adam, bir taraftan vatandaslarım ıs 

Habeşistan hadisesi, bu ümidleri yıkmış, sonra Nikaragua panyol boyunduruğundan kurtarıp istiklal kazanma"a uğraşır 
•e Uruguay hadisesi de Cenevre dağlanndan bir fayda gelemi- ken bir taraftan da bu fikri ortaya atıvordu. Simal ile cenu
yecei';i kanaatini vermiştir. Nihayet yıllanmı~ Şako harbı da bun biılt>şmesi bircok rekabet ve husumetlerin önüne geçecek
Amerikn işlerinin amerikadan başka hiç bir yerde halledilemi- ti'. Ona nazaran dünyanın bu yarısının merkezi Panama ol -
y'°ceğı hkrini tamamiyle kuvvetlendirmiştir. malı. bu suretle Amerika feraha ermeli idi. 

Heı halde latin amerikalılar. k"!ndi ev1 erinin işlerini Avru- İlk panamerikanizm kongresi, 1826 senesinde Pamuna'c.1a 
ı11mm ve Asy:ı.nın fırtınala .. ına karışmaksızın kentli aralarında toplanmış ve bana altı millet murahhas göndermişti. Fak"t bu 
bal ve fasl edebilmek fikrini çok uygun buluyorlar. altından rüya cabnk narçalandı. Bolivar 1830 senesinde ümicl

'Buenos Ayres konferansı. Amerikanın bölge paktına rücuu leri kırılmış olarak öldü. 
demektiı ki Hitin amerikahlar. bu iş.te Birleşik Amerikanın Bu fikir, 1889 senet"inde daha pratik fikirlerle yeniden doiTdu. 
hakemli~ini kabul etmiş bulunma1<tadırlar. Bu defa James G. Blaine konferansın başında bulunuyordu. 

Lltin amerikalıiardan bir kısmı bizi, şimale yerleşmiş bir Fan amerikanizmin 1889 senesindeki mevzuu ticaretti. 
lrnlos gibi görüyorlar fakat, birc;oklan bizim, Avrupanın aç Bu konferanslardan yedi tanesi gayet donuk ve hayatsız 
J!ö:i:lı.i diktatörluklerinden daha az tehlikeli bir varlık oldu- geçti. Bunların posta münasebetlerini. ticaret iı:lerini ufak 
i.un u:ı:u anlamışlardır. Her ne kadar, biz bu konferansta re&- mikyasta yoluna koymaktan başka bir faydası dokunmam?Stır. 
men hakem mcvkiine oturmıyoruz; fakat yapılan şey odur. Bunlarda en ziyade kültürel !.ahada işbirlifri üzerinde ko-

* * * nuşulmuş, fakat bu da katalog- müb::ı.delesinden baska bir ne -
Şimal Amerikasmın (yani Birleşik Devletlerde) Bucnos tice vermemiştir. Hatt§ hazan bu yüzden ihtilaflar cıkmış, 

Avres toplantısrnüan umacağı, bekliyeceği faydalar vardır. ''cenub Amerikası buhranı'' ve ''El coloso del Norte., gibi ki -
~iz, Amerik:ıyı o\vrupa emperyalizminin ayak topu haline ge· tablar yazılmıştır 
tırmeiti aklımızdan geçirmiyoruz. Bizim dü,ündi.iğümüz, dün- • * e 
yanın bu. yan"ında ınodel olacak enternasyonal bir ahenk ·· _ Bu konferansların içinde en iyicesi 1933 senesinde Monte-
cude getırmcktir. vu videoda toplananı olmuştur Buraya gelen murahhaslar baslan· 

CordeJl Hull, Birleşik Amerikanın latin Amerika ile iyi mü- glçta çok ümidsiz idiler: fakat toplantı bir siirpriz yaratmış, 
nasebetler tesis etmesine pek candan çalışmaktadır. Kendisi sulh paktları üzerinde gayet caPh konuşmalar olmuştur Şako 
1933 senesinde Montcvideo konferansında bu sağlam esas üze- harbının ~lddeti bu müzakerelere \'Ol açmıstır. 
rinde yürümüştü. Yedinci pan. amerikan konferansı onun ese- Burada başlıca rolü Hull oynamıs ve la tin Amerikasının iti· 
ti olmuştur. Ve o, bunu iftihar edebilecek bir tarzda başarmış- madmr kazanmıstır. Montevideo'danberi simal Amerikasına 
tır. karşı besler.ilen düşmanlık duygusu hafifledi. 

Bay Hull ile Ruzvelt, Amerikan milletleri arasında harb Ondan sonra birçok devletlerle ticaret münasebetlerimiz 
çıkmasını önliyecek bir bölge paktı yapmak hususunda anlaş- yoluna girdı. O gün bugündür, amerikahlar dostça bir hayat 
mış bulunuyorlar. Bu suretle Amerika sulhunu bozacak olan- sürmek yoluna girmis bulunuvorlar 
l~~ .~rş~.larmda ~irleşik bir cephe görecekler ve bu vaziyet, * * • 
butun dunyaya bır barıı;.çılık nünmnesi olacaktır _ Buenos Avres konferansının ruznamesinde sulh organizas-

Böyle bir bölge oaktı bizim ekonomik vaziyetimizi de dü _ yonu, bitaraflık, silahların t:.hdidi, adli meseleler, ekonomik 
z~ltccektir Çünkü bugünkü günde alman ve japon ticareti la· meseleler ve c.1tellektileller arnsında bir işbirliği vardır. 
tın Amerikanın ta iç pazarlarına kadar sokulmuştur. Bundan baska meseelere c'e. tabii lüzum hasfl olunca te -

Bu anlasma, milli müdafaa bakımından da faydalı olacak- mas olunacaktır. 
t!.r. Çünkü Hitin Ame:ikada gerek harb, ırerek sulh zamanında Sulh organizasyo:ıu, konuşubcak mevzuların en ba.şrnda ge• 
11;1zumlu olan birçok hammadde vardır. Bu sayede tesirli bir liyor. Bu husus'a türlü türlü tasavvurlar ve projeler vardır. 
bıtaraflık da imkan altına girecektir. ve bazıları bir amerikan Milletler Cemiveti kurulması fikrin-

Buenos Ayres'deki murahhaslar, irili ufaklı virmi bir ame- dediler. Bazıları bir adalet divanı kurulsun diyorlar; bazı-
rikan milletini temsil ediyorlar. lr.rı bilhassa Şili ile Ariantin Milletler Cemiyeti ile işbirliği 

. Biz Birl~şik. Ame. ikn~ılar. kan ırk ve saire yolu ile indo _ yapılmasını teklif ediyorlar. Ariantin'in yeni dış bakam Caros 
latm medemvetınden ~elıyorut. Latin Amerika ise. birçok kı- Saavedra Lamas, Milletler Cemivetine dahil ohunlar olma -
uml~ra ayrılmıs ol:nakla beraber, gene bu medeniyetin tesir sınlar, bütün Amtrika milleterinin Milletler Cemiye~i tara -
ve nufozu altındadır. "!atin Amerika" tabiri in!anı aldatabilir. fından komıJarak zecri tedbirleri tatbik etmeleri fikrini mü
Bu, mevcud olmıyan bir birligir. ifadesidir. Meksiico, Guate • dafaa etmektedir. 
maıa, Ekuator, Peru ve Bolivya gibi cumudyetlerde yerli ka- Bu teklif, Birle~ik Amerikl tarafından bir müzaheret gö -
!1ı d.aha hakimdir. Arjantin. Uru~ay ve Kosta _ Riko gibileri receı?e benzemez. Va~ington, Cenevre ile bu hususta birleşmek 
ıse ıı;panyol soyundan gelmcdiıler. Kiibada İspanyolluk galib arzusunda olmasa g-erektir." 
~lmakl~. b.~raber: ~?54n b~tün ırkların biribirine karışmış oldu- Muharrir burada amerikan milletleri arasında imzalanmış 
gunu gorur. Haıtı de hafıfı;e Iran sız kanı ve lisanı karışmış olan dört pakttan bahsettikten sonra sözüne devamla diyor ki: 
Me de esas zencilerdedir. Brezilya'da ise Portekidiler, ital • Sözün kısası, yirmi bir milletin murahhasları Buenos Ay-
yanlar, alınanlar ve zenciler karışmışlardır. res'te toplanıyorlar. Hundan evvel yapılmış enternasyonal ve 

• • "' enteramerikan konfe:-anslan biiviik iimidler vermi' değildi. 
Milletler, içinde yaşadıkları ıklimin mahluklarıdır Arjaı _ Fakat şimdi çalışmayı ve muvaffak olmayı kolaylaştıracak bir 

t.i.n bizim ~ibi mutedi~ mıntakadadır ve orada yaşayanlar, bü 
1
• takım amiller mevcuttur. Bunların içinde yeni korkular ve ye

tun mutedıl mınt~ka ı.~s.~nlan gibidirler. Çok sıcak mmtaka- ni ümidle".' gizlidir. 
larda yaşa} ~nlar ı.se bu tun sıcak mıntaka insanlarının politi • En mütcrcddid ve vesveseli adamlar bile kabul ederler ki 
ka ekonomı ve saır ha 

1 
mucizelerin vukua gelmesi mümktindiir. Amerikalılar da "'U .. _ 

, T ., • A 'k . yat şart arını aynen gösterirler. " 
....... un men a mı !etleri kültür baknnından biribirlerin • ne,in altında yeni bir şev yaratmak kudretinden mahrum de -

den pek farklıd ı G ğillerdir. Mümkündür ki onlar l.,u korku ve endişe günlerinde 
-1 B ·ı ır_a~: u~tcmala, Haiti, Ekuator, Peru, Bolivya bir akıl bölg-esi kurabilsinler. Bazıları, buna imkan bulun -
ı e 1 re~~. y~nın. buyuk bır kısmında okuma vazma bilmeyen in· duğunu iddia ediyorlar 
san ar .. uyuk. hır ekseriyet teşkil ederler. Kosta Riko, Urugu- B ı 
11y ve .'"1rıantm bu hususta daha iyi vaziyettedirler. azı arı da bunun yapılması lüzumlu olduğunu söyliyorlar. 

Buralarda bayat şartlan, istihsal edilen hammaddelere ~"bı'· Bunların cevabını ko"lferansın varacağı netice verecektir. = w - "New York Times Magazine" - den 
--=================-====:=====~~;;;;;~~~=~ 

işte uykusuzluktan kıvranan sinirlilerin bitmez tükenmez dilelderf •• -
istenilen salah gelmez, her gün artan sinirlıliktcıı gittikçe kuv\ et azalır, 
ertesi gun insan )'Orgun argın, hiç bir şey yapamamak halsizliğile kalkar. 

Bromural ·Knoll· 
bu felaketten kurtulmak için kullanılacak ilaı;tır. Asla zararı yoktur, sinl'" 
lcri yatıştırır ve sikin ve salim bir uyku davet eder. 

10 •r 20 ı.omprlmcyi havi tlip· 
lttdc ccıanclcrdc rc~clc ile satılar. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikalar-. Ludwigshafen ı/Rhia. 

~ s Lla7 nu:ıanıı_... a o s a z nen 

Bu~ün göisünüzü 
KIZILAY Rozetiyle 

süsleyiniz .. 
ısrı.- U ZiJIJOliJJU U U C b b D 5 & 5 U .. 

Prof. K. KOMORCANIN 
Modem ve herke~~ elz~ kitap lan 

Krş. 

Ameli ve tatbiki kamotyo 
Yeni muhasebe usulü 
Ticari malümat ve bankacıhk 
f ktisad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket, 
san .. yi, z1:-ıat, banka) 
Ticari ve mali hesap 1.ci kısım 
Zihni hesap kaideleri 
Logaritma cetvelleri 
(yeni rakaın) 
Yeni hesabı ticari {mufassal 
eser) 
MaU cebir (istikraz ve 

35 
122,50 
105 
87,5~ 

175 
70 

20 

56 

200 

sigorta hesaplan.) 100 
Başlıca aatıf yed: İkbal Kitapevi 

., 
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MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 
TIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR, 

l - Yedi ?in ç~ft fotin ~ap~lı rarfla eksiltmeye konmuştur. 
2. - Ta~mın edılen bedelı yınni dokuz bin altıyüz seksen lira er 

lup ılk temınat parası 2226 liradır. 
3 - İhalesi 28-12-936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Nümunesini görmek ve şartnamesini almak istiyenler 150 

kuruş karş.ıl!ğında M. M. V. satın alma komisy::mundan alabilirler. 
5 - Eksıltmeye girece1derin 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü mad• 

de~erinde .. is~enilen be!geleriyle birlil-:te teminat ve tkİif mktupları• 
nı ıhale gunu en geç bır saat evveline kadar M. M. Vekaleti satın al-
ma komisyonuna vermeleri. (2031) 2-5924 

BİLİT· 
1 - 18750 metre yazlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 

. 2 - Tahmin edilen bedeli 13125 lira olup ilk teminat parası 984 
lıra 40 kuruştur. 

3 - İhalesi 19 - birinci Icanun - 936 cumartesi günü saat 11 dedi; 
4 :- Ek~iltmeye ~ircceklerin 2490 snyıl~ kanunun 2, 3 üncü mad

delerındekı belgelerıyle birlikte teminat ve teklif mektuplarını en 
geç saat ona kadar M. M. V. Satın alma komisyonuna vermeleri. 

B1L1T 
1 - 9100 metre mavi renkte kaputluk kumaş kapalı zarfla eksilt• 

meye koıımuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 31850 lira olub ilk teminat parası 2389 

lir;ıdır. 

3 - İhalesi 23 : ~irinci kanun - 936 çarşamba günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesını almak ve nümunesini görmek istiyenlerin 160 

kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
5-:-- Eksiltmeye ,gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerınde istenilen vesaik ile birlikte teklif ve teminat mektularıru 
en geç ihale saatından bir saat evveline kadar M. M. V. satın alma kcr 
misyonuna vermeleri. ( 1993) · 2-5858 

BILtT 
1 - 50 gram radyum açık eksiltme ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - T.ıhmin edılen bedeli 1500 t•ra olup ilk teminat parası 112 

lira 50 kuruştur. 
3 - !halesi 24 • I. inci k5.nun - 936 perşembe günü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihrtle gün ve saatinde M M 
Vekfilcti satın alma komisyonunda bulunmaları. (2004 2-5876 • 

BILİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 13.000 lira olan 100.000 tane büyük v: 

200 bin tane küçük rnat ve 100.000 tane büyük madeni ve 250.000 tane 
küçiik m;ıdeni ve 2.300.000 tane kemik ve 25.000 tane sarkandmık 
düğme ile 200.000 tane erkekli ve dişili kopça kapalı zarfla alına
caktır. 

2 - Şartname,.ini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen-
lerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - li.k teminat miktarı 975 liradır. 
4 - İhalesi 28-12-936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı belgeleri ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko, 
na vermeleri, (2066) 2-5968 

BİL İT 
1 - Hava ihtivacı için 40 metre mikabı gürgen kalas kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur • 
2 - Tahmin edilen bedeli 12.000 lira olup ilk teminat parası 900 

liradrr. 
3 - İhalesi 5 - ikinci kanun - 937 salı günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini M. M. V. satın alma komisyonundan bizzat a

labilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

dete:indeki bilgeleriyle birJi~te teminat ve teklif mektuplarını iha
le gun ve saatmdc.:ı en geç bır saat evveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1749) 2-5521 

t LAN 
1 - Hava ihtiyacı için 20 metre mikabı diş budak kalas kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuşıur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 19.200 lira olup ilk teminat parası 1440 

liradır. __ _ 

3 - lha!esi 7 - ikinci kanun. 937 perşembe günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini M. M. V. Satın alma komisyonundan bizzat 

alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez . 
5 - Bkı;iltmeyıo: gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerindeki istcnile:ı bilgelerile teminat ve teklif mektuplarını iha· 
le günü ve saatinden el'1 geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyon·ma vermeleri. (1750) ı-5534 

1 I. AN 
l - Ho.va ihtiyacı icin 40 metre mikabı ceviz kalas kapalı zarfla 

ekisltmeye konmuştur. 
2 - İh;ıles~ 6 • ikinci kanun - 937 çarşamba günü saat 15 dedir. 
3 - Tahmın edilen bedeli 20.000 lira olup ilk teminat parası 

1500 lirr :fır. 
.. 4 - Şa.·tnamesini M. l'ııl. V. S:atın alma komisyonunda bizzat ala. 

bılırler. Muhab~re ile şartname gönderilemez. 
S :- E~siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

d~lerınde ıstenılen bil~eleriyle teminat ve teklif mcktuplRrmı ihale 
gun ve &aa.tından en geç bi.r saat evveline k.ıdar M. M. V. Satın al· 
ma komisyonuna vermeleri. {1751) 2-5535 

BfLfT 
1 - Bi;ilcn ederi 1978 lira olan iki tane elektro Gardiyograf ci-

hazı açık eksiltme ile satın alınacaktır. • 
2 - Eksiltmesi 30.12.936 çarşamba günü aaat 10 dadır. 
3 - İlk teminat 148 lira 35 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her giin M. M. V. Satın alma Ko. da alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni ilk temiant ve 2490 sayılı 
kanunda gösterilen vesaikle birlikte belli gün ve saatında satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. {2051) 2-5958 

İLAN 
İdare1~ri İstanbul Levazım Amirlifine bağlı müesseseler ıçın 

otuz~ bin kilo zeytin yagmın 7.12.936 pazartesi günü saat 15 de 
İstanbulda Tophanede aatınalma komisyonunda kapalı zarfla eksilt· 
mesi yapıl~caktır. Tahmin bedeli 20.300 liradır. İlk teminatı 1522 
lira 50 kuıuştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını ihale aaatındaıı 
bir saat evvel lı:omiıyona vermeleri. (1811) 2-5575 

lL AN 
1 - Hava ihtiyacı için 6 adet muhtelif tezgih kapalı zarfla eti• 

ailtmeve konmuştur • 
2 - Tahmin edilen bedeli 14.000 lira olup ilk teminat para11 1050 

liradır. 
3 - lhale~i 2 • ikinci kanun - 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesinin M. M.V. satın alma komisyonundan biz.at 
alabilirler. 

5 - Fksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 ünci.i mad
delerin;ie istenilen Lelgeleriyle istenilen teminat ve teklif mektup
larını iho.le gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. (1773) 2-5498 

İL/ı 
1 - Hava ihtiyacı için 80 metre mikabı amerikan çamı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur, 
2 - 'fah:nin edilen bedeli 43.200 lira olup ilk teminat parası 3240 

liradır. 
3 - İhalesi 4.1-937 paazrtesi günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini 216 kurus mukabilinde M. M. Vekaleti satın 

alma komisyonundan bizzat alabilirler. Muhabere ile şartname 
gönderilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
delerindeki belgelerile birlikte ihale ~ün ve saatinden en geç bir 
saat c:vvelin kadar teminat ve teklif mektuplarını M. M. V. Satın al· 
ma komisyonuna vrmeleri. (1748) 2-5506 
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içinde bir milletin 
doğduğu ev 

fe gelmifti. Gilmrah kaflarma kadar 
feai inen, altm tarın bıyıklan ,.ıran. , 
,. bıllldll..tlf. 19clvercl uun aetrwinin 
yablan •kanı laarblik ..... tlerile ıU.. 
Hl. genlf göğıllııün bir yanım erkim 
....... kordoe111rte1a Jirml .......... 
als liımlt iN lalylk adnt. ..,.,,.._ 

ISPANYOL 

Cephelerde 

iSYANI 
• vazıyet , .. ı. 1111:1 ••• , 

..... bir ..ate i&ıilf8, beal ba..,.. 

...,. .. kere .... eritdnH: ta1Um 
9a'dı. o ma ipade. Atatlrk"ln çocuk
..,_ .. ~... &Dlrleri ..... 
... iki maa.,. Nuri Conker w Wila 
8oaok " AJl ~ benbenlik. 

SeMnQr o cBn çok eofultta. Yillmek
leıe br ,...... t•Jahhane caddesine 

ÇocaM.lw. ~il. mepall1eta.. 
..,. hlaabaNa .. ...,.,.. ~ 
celi clDe ............... 

811 odan• lsiade yeni tıek bir •Y 
nr. Atattlrk"ID 1t3S de çalamf bir ,.... 
mi. Ema •tmaı.i bara,a bir rai1a .. 
mak lstıemlfln. oawa C-1,et S.,.. 
rwnncı. •lbJdml,eti 11uu,.• ,. Ata • 
ttlrk'tlD nrmit oldaju bir remai tRd-., 

sbJl olarak çallfb .. --1ttlllad " 
TenkJd" 8dmı .. illWlp -.iyetl • 
• ....ııa1 .... tan Ollll;ret1• ala .. 
..... olank ......... attL lllatıehldler. 
.... ...... .... .... ediJOl'Jardı. 
•• ,,. ........... SadJeye wdfal 
..... d&aff ... Is yıl IGllr&.. --. 
Se1Wle bu •fer ı~ ta)'ia oı... 
.U lmkfnrm bulda. 

llatafa Kemal. 1907 de SeUnlkte 
Bclndl ordmuan bir sabitidir. Bu b6-
ytlk ballr çoc\ıta bu Is katlı milteYul 
terk mnia Bat btmdakl od-.nda yar
.... kurtarma yol!annr arıyor: bir yan-
dan inkıJlb. diler yudaa orduya drk 
..metine yarqır bir nnet haline _,. 
ımk )'Ohayla... 

Roma devrinden kalma bir kemer 

llutafa Kemal Bey blqamdw, r. 
bt Sellnikte ordu muhitinde we halk 
....... o aa.Gnde " ipretlerindc bir 
tefin lk6t" ifadesi 1ezilen bir in. 
IUdır Bina sonra mef1Utiyet inkılabı 
oldu, laJrat lluataıa Kemal ba inkillbm 
nardan kurtalaiaaı lçia 1lnm gelen 
..,.ılarm hemen biç birini temin ede • 
medilfnl c6rüyor, alman neticeler. ba 
Mlytlk dimağı tatmic etmiyordu. Mus
tafa Kemal, her şeyden 6nce orduyu 
politikadan uzaklaftırmak istiyor, im· 
paratorlufun etrafında çevrilen bilyilk 
tehlike çemberini kcıkin göriişiyle, o. 
g6rüyordu. Cemiyetin baımda bulu · 
nanlar cehilden kararımı gözlerle bu 
tehlikeleri göremeyince Mustafa Ke· 
mal onlardan ayrıldı ve kendiıini orda· 
nwa yetiftirümHi İfine verdi. 

lapt ğnnız saman. bu eski türk evleri
nin bacalanndan tUten odun ve kömür 
dumanınm karıtılt bir ıiıi aobkları 
kaplıyordu. Apoıtolo Pavlo sokağının 
71 numarah evi öntinde durduk. Heye
candan gkleri ,..armlJ olan Sa!CI 
Bozok, aJt katta dükkana çevrilen ild 
odadan ve 10nraian yapılan bir ballıoa
dan bqka, nin yUıimde bir değiıiklik 
CiSnne.5iini. ,... 8Gkak kap1S1111n ~ 
heden ÇJkarıJmJ1. yan sokaktaki bahçeye 
kapı olarak konınut olduğunu söyledi. 
Yan eokaktan içeriye girdik. Eskiden 
avluya inHen bu merdiTenden pmdi e
Yia içine giriH)-OI'. ll•thal bir tabta 
perde ile ikiye bölUnmüı olup evia altlı 
UıtlU iki daire olarak kullanılmaauıı 
temia ediyor. 

Dofru üst kata çıktık. EaJd. güzel 
tipik bir tiiı'k eft. Bütün Rumeli'yi, ti 
Tuna boylarına kadar dolduran tilrk ev• 
Jerinden bir lSrnek ... 

Sofadayıs. iki tarafta gem,. b->l 19ık
lr edalar var; Alda llmtafa K..rin 
odası.. 

Bir delil bizJms dakika ~tuk; san.
ki bu IUIUft bu evin sahibi Büyük Ata • 
türk'iln baban Ali Rıza Bey ve muh
terem annesi Zübeyde hanım içindir. 
Salih Bozok'un ve Nuri Conker'in göz· 
lerinden yanın asra uzayan hatıraları 

eedp okumaya plrıtrk. 
Ba n-, Ali lba Beyia ic1i; Selbiiin 

çok '"'61'. ..atevad, .mmu tiLrk 
oğlunan. 1880 de. ifu bu odada bir oı~ 
Ju dilnyaya r-ldi.. Oda eski pklini ay• 
nen ukl or. Tavanda. BByilJc Ş fP"ın 
tMwmlle batırlaclılı bbaı tma ,ekiller. 
oıc1-ı. rlbf .ımu,.. ...... •rteelııi r•· 
sifimdt ptlaa.ay• ~lamq oJcauğunu 
..-ıe. .. -* tnam. .-ı pklinl 

bom1adan mn lakinleri ------
tto,. gUak nnp Wr ile badana YUr • 
1DUtlar- Odanın pençereleri tekillerini 
pek u lraybetnüt, klife pen~~relerinhı 

klfelerl avlyel laıfmeffkten çdmuf.. 
T.,_ a1t1mt '9tm1t ydh1r bir ldsmet 
ı~--.-. 

!pe k eclrnw ıp.le hapiMn ma • 
bddn bir dupp ile darclulıı; bilyük 
leffmia aDnine. pukluiuna aid b6 • 
tan bllsflerim kafamda cmılı ve ayak
.._ lh!lterem llDlaeli Ztlbeyd.ıt Han
m hdMll ...... ,.narmu t...ınn ........ ~_. .... .,.. lmr,... .,.. .... &llN'• 

a.a B41Scpk ~ Nuri Conker derin 
Wr heyecan i "ndeler .. Bia IOl'dukça on
lu llllatsJorJarı 

ve oraya umıflar. 

BUyiik Atatilrk. bu resimde "Kur • 
tuluı ve inkd&bnnı.zıa ilk ve sadık İfÇi· 
ai" diye benim de bir gençlik verdiğim 
"Hakimiyeti MilJiye'" yl taltif etmiıti; 

Bu evde bir millet dolmuıtu-
Bu nde dünyaya yepyeni bir dnlr a

çan dünyayı •lı ile dolduran en büylk 
insan doldu. Tiirk yurdu karankldann 
en lmyuawıu yqarkeıı, bu bol lf'kh o
dada "Mustafa" dilnyaya ıeldi. BUytlk 
tilrk kadını ollunu burada emzirdi, bu 
odada bOyiittO, baba11 biru tonra öllln
ce, yetim ofhma, derin tefbtl .e yflk· 
aek fuiletl ile ba evde yedftlrdl llm
tafa pek ima bir ........ içha o mahalle
nin ana mektebine ve toara da yeni 
uıulde okuma yazma ıstreten Şemsi 
Efendinin mektebine bu evden gidip 
gelcH, m&lkiye r6fdl,eline. sonra o mek
tebe isyan ederek IÔf!r mektebine bu 
evde iken devam etti. Zekiu. yüce ah • 
llkr ve metin brakterl bu evde iken 
g6R çarpımya ba11ach. Riyaziye boca
ıındaa -xemaı• admı ba e....te iken a1dı. 
lcS.iiye adar tab•Hni banda yaptı. 

••• 
Çift bnacllı bir kapıdan "eri,. sl

riii9ce alda 1r:Bte4e llmtafa K..ı'ia 
karyolası dururdu. odayı llzcriııcle ça • 
lıttıtı ma11 •e kitablan doldururdu. 
Riyaziye ve .. eltiyat en çok eevdili ~ 
hillerdi. Yurdunu çok eeven. muJı4tini, 
evham n bayalatla delil, mUabet ilmin 
çerçe.-nl lçhlıde tetkike bq1aıu ıenç 
dimalcla. pıill... lll lı 1 " ,...... 

hMabl,. ~ -. iaJan ... 
leriı. ... ,_ı.a llllltafa K \ 
m=ıetll'w..1 .... U.n8ık•k.._ 
dl, 10Dra latanbuıla Barbi1'9 .. 1mw.. 
gitti. anneel hep burada kaldı. 

Mutafa Kt Rl. Erkim llll'Wye • • 
nlarında, vatanı fellkete ailrilldey• 
idareye karfı amanııa bir milnekkid idi; 
erkim harb Yibbap11 çıkınca. onq Yıl
dım uun mtlddet tev1rlf ettikten IOn• 

ra ltniye"ye drftler. Z...,.e Hm• 
oıı..a ı...ui: .-an aynbiı lallltilda 
en derin acmyd.ı. 

l9te böyle bir gUn lluatafa Kemal 
Selillik'• MI ••de. 88AICijiaia elled • 
ni 8p8yor ft muhterem um. pli ola
rü Suriye"den bçmı9 olan yavrusuna 
balnna buıyordu. 

llultaf& X--1, Suriyede tmü kur· 
tarmaJı: içiD kurdup •vatan" cemiyeti• 
Din çalıpnalannı R~li'ye de tepnll 
etmek azim ve karari7le ı-. de Sellni· 

itte lluataf a Kemal. reali9t, yurd
leftl' arlrada,larmm kendi etrafmcla çe
~rdiil çok aatıam. çok umiml bir ar· 
bdaflık l..ıai içilMle mealeiinde bU
yiik mm.der yapuken. demli pl.U 
çattı. abr polit:lb1a. urayuı Aleti o
larak clrmit w 31 mart hldiseai patla
m.,u. O lada Mutafa Xemal'i bir a . 
niye kaybetmekaidn, biyWr vuife ba
pnda &irilyonu. Rumeli'deki kıtaJar.. 
daa bir harelıııet ordum brmaya tqeb
bU. etti. • laaa umanda bu orduyu 
buarl9cb " erlırbı harb reisi ufatiyle 
lataa'-la ptlrdi. irticaı l&ıclirdl ve 
gene Sellnite ba gGnl yuyuma d&ada 
n orduda 4a plıpnalanna devam etti. 

Otm fllllarmda ıenç erkim harb. 
bulundaiu malaitte, yedi .. ım dltbe 
farldyle bfları --. ....,. -- .. 
unJan .. be'r!t'• .,... ı.e,.uu tal -
rinln aJtma ...,.... bakikl mn.dım, 
o. o111yord9. o... ·•-yenlerin tlr18 
tıertiblerl. ... al9)'11ume -..a bir 
aiW.. • ıı ,. r 

1 na ... sabitler 
u 1 .. prellljlala y'>sc'szıli için'* 
11..a.Wah,.... 

Od •11111' IVW.-etıa• 
fmll.._ ....... _. ...... . 
m.a' lılrıel' 'Mm ... .. n1,.... ,.. lal 14 o ı= lal ... 
_,......, ....... wlL: ... 

o. ... , * ....... ... 7 .... 

....... lrııdılı• 1 
1 

ılı ........... ,. .,.. .................... .. 
.... ···---··· ı&lllll· kan ..... malltba Yr 69 ..... ft 

ytlkeek rlltbeB allider* llıealilmial 
..... tlllki4 .... acb1erhi1 7f1ı1eriDe 
VURJ' pnç erkim barbtan böylelikle 
kurtuldular ... ır.Jıat aens. sabitler, her 
cfln aralarmda alrilp ondan fe,z al • 
ımya allfUkhn Mlyftk rehberden maJa. 
rum bldıklarma acımyor n onu Se•· 
nlk 11taayonan4a cterla teeulrler lçln
cle uprluyorlardı. 1911 de itaıyau !mr· 
bı olunca. Mdltafa Kemal arbdqlariy· 
le birlikte Tobnab. oradan Derne'ye 
1rOfllL o Tra*l•ta ikma Sellnllı: .,... 
.dllmittl..-

••• 
'Oç ıeae lece, Se11nilrte toplanan 

Bllkaa .._..._.. Amtlrk'lıı doidaılu 
bD btıal eve Oserindt au lkler yuılı 
bir pllb ko,muftu: 

•Ttri raillefiııla M71k mllceddi4' 
•• a.ı ... hdbadııua mlubhi llut ... 
lı 1CnJa1 banırlı tlflııyaya gelmlftiı" 

O sin yunaab cloatıanma birçok 
a8ze1 ıklnle balhnlılar UUIDda bre 
dqlik ctunu=an yaratmak için ba bt
..ı wrhktm ,.,..._k ftldrlerinl ne. 
ri 11tmll5luclL .Anldla '-1*-. 
ppıı•ın:, 11a lllyilk 1-, llıeds fildr 
anuslm lslD PPPD ba dileii laaJd. 
kate çevirdi. Yuc091avlarJa. JWIUlldu-

ı 
la beraber verdllf ıqaıal kararlarla 
Ba1ba BirUllnl yarmı. 8imcll Sellnlk 
bıeledtyeal bu blylk adamm içinde aoı· 
duiıl eft, .WbJerinia a&ı8l rıaıAyı. 

lnglliz-Fransız teklifine cevablar 
lladrid, 14 (A.A.) - ....... ..c-

1111, An itle wkti utremlit oWap 
bir teblllc:le laiJerin 6alvenılte ımbal
leainde tanklarla yeni bir taamas icra 
etmİf olduldarmr bildirmektedir. Aai
ler, ptlakitrtfllmıüıtar. DilfDUIDt lrllkil· 
met hatlarının 6nilnde elli maktul ve 
alman yapısı iki tank bırakmııtır. 

Madrid cepheıinin öteki kmmlarm· 
da iı'ara değer his bir feY yoktur. Ara
ıon cepheıinden cumburiyetcilerln tay· 
yareleri, Teruel mmtakasuıda bilerin 
umum! kararaibı olu V eııtaa dıl Pu. 
ente'yl bombardıman etmiıtir. 

Hueıka mıatalrasmda hükümet kuv. 
ntleri. Xoroaou. Adenillaa. Arbele-. 
Ala•ert k•abalanm itpl etmiperdir. 

Aaiıırdm bir p asker kaçaktan 
hilldimetçiler tarafına geçmiflerdir. 
Vitoriao ta11are meydanı üaerinde fid
detli bir ban muharebesi vukua gelmii" 
tir. Aıilerin Ud avcı tayyaresi dütürül
mU9tilr. 

.lıilerin bir tebliği 
Avila, 14 (A.A.) - Bu aaDah aqro

lunan bir tebliğde ezcümle §ÖYie denil· 
mektedir : 

"Dil71ft8D Buk cephesinde ve bfl
lıaua Villareal mıntakaamda ağır baa
map devam etmekte ise de kıtalarımız 
bunlara karfı muvaffakiyetll mukabil 
taarruzlar icra etmiılerdir. 

Blakay cepheainde Mondragon mm
ahımda kuıJ milialer püakürtülmiit
lerdlr. 

Guaclarnma .e Slguema cephele. 
rinde ehemiyetsiz tllfek ve top ate9lerl 
teati edilmit oldup bildirilmektedir. 
Aaturide evvelki gün Xamellana s.ıu
da vukua aelen muharebeler, "kızıllar,, 
için blr feliket ollDUftur. Kuıllaı 300 
6111 bırakmlf1ardu. 

'•Jlfll&YflYfl cepllane ....,,,_ 
laalckında bir -w.ret ıelaıibl 
lloekcwa, 14 (A.A.) - TM ajanm 

bllc1kl7or : 
low7et hlHmetlnia İUJ*llJ8j• cep._ Midi,... aıta_,. lraru .... 

li W•1 a. D.N.B. ajammm Odela 
mallnçli ftl'dlli .... iftirab .. .,. 
............ birtcJ~ 

Sovyet ldikimetl böfle hiç bir bıw 
.. ıdili &iW..,.,. ~ t.pan
,.,.111ç lıir ...... .,_ .. ,.,.,.... 

• ll'llr. D.IUL ejıntt• ...... AJ. 
' • ı.,..,.,. ....... .. ,,. • .. 

... 9 1 Wytm lftlmlı ..... ... 
&ldm ıt _,-'mı allı ı•tedlr. 

........ ••• • 7 lllıllli-............. ..,,., 
--. 14 (A.A..) - t » o • 1ılr 

n ' ; u l lı Wm 1 .. 
•Fili ......... BR.w
ılla ltMl;a ws l , 111- ces ' 
a,..S. ..,. it kaı....,n mlreldlebtir. 

1. - ltaıyan hWdlmetl. lapanyada 
mUmktlD oldalu kadar yakın bir ... 
muu1a nlaımrii yeniden " .......... 
im Awupll18 ysyılmaman için et4m 
plenfn yapdmuı arnaandachr. 

2. - Eter chlllller ile llynl tah-

atın almlf bulunuyor. Yakında bofala· 
cak olan"'• Sellailbı en manalı, en 
yUce ftr!rtr olarak tarihe bleı:Abi. 
l[aetafa s-l'ia ......... .....,. bl)'lk,..., llllea lellalk ..... , l 1 1 

1"a ....... 'ladllleı' , .. Mıliı .... 
teriyle mltenuip fikrin duyplmn 
UJaDChPmf bulW111Jor. 

OllnUmUllD iseriadell Jd1ar ve am
Iar .-stilden IODrll da bu erin ~Dinde 
neelller cJaracak, lmabla en ytlce lab
metl yapmq. bu epu bıunı eellm•,,. 
caktır. Uyle bir .uııtı bairmda ,..a. 
tan leJlalte De matla. 

••• 
111+' ne caddeaiaden eoma Kale 

klılnıelerlni, Yedi Kal~ 81111 Sabri 
Pata .. llltat ı-. ..weierW ... 
'pçtik, BB.,a lefimbia PDPiilne alt 

haamlan, - ~ 4lim. 
met beyecaaı •• omm emriade bir llQi 
olmak ıevmaı lçlade tehıi dolıftık. 

lellnlk'tea a1nbrken, JllftaD IWJa. 
tmı ıa.tercliil doetluk cluyplarmı da 
ber.a.. aetlrl,oru. 

~in lhclerllmlll mnı:ted. ,... 
lmeaf )'OllHmar ip ft iki tmaftw 
birinin leh n,a aleyhinde her tlrt9 
propagandanın hine geçllmnf ...... 
ıes1 baflanRbnberl cazcten aeçtrllmif 
ol11ych, fspnyaclakf vulyett bugllnktlaı 
den çok bqb olurdu. ttalym htllctlme
tl. Londra komtteıfnde, ac!emf miltfaJıa. 
le itinin tam aurette tatbik ve kontro
lunu temin edebilecek her tilrlll ted
birleri heyeti umamiyeıl ne kü&altl 
tartiyle, teklifte biç bir mahsur &8rme
mektedir. 

3. - ltalyan hUldlmeti, tavauut tek
lifiD1 elveriıli bir ıurette lrartılamü
ta, fakat bugUn bunwı tealrU olabilece
finden fliphe eylemektecllr. tı•111tn 
İspanya milletl, 11f8fr yubn naıyona. 
liıt hfikümete lrarp yardımını timdl
den g6ıtermlttlr. 

Cevab f5yJe bitmektedir: 
•,Tilbek tulh gayeıine hizmet fçra 

hlf Nr ,eyden çekinmek lıtemfyen ltaJ. 
yn bttkllmeti, Btekt htlklmetlerin ite
n 90rebileceklerl te1rlifleri doıtane bir 
çaJıtma birliği zfhnfyetl ile tetkike " 
bunlarm tatbikine lttfrake huırdır. 

Alman N Portela.~ 
ln.a& dit ,.,_,,;.na ,.,. 
~---14(~-~ Dl 
~tn hrellblerle fADı1ızlarm ı.. 
panya cncaelellllde tavaasut tefebbi9UD 
de bulunmak telırlHteriae vermlt oldulrı
Jarı cevablar, dlf ifJerf ._.._.,._ -
mittir• Dit itleri babnlıl'. --~-M 
lahat almak taavvurundactır. • • .. 
Almanya h ...... niyet •• müudla. 
n ba»mda bıtılCID Arl1t. _,__ ,..._ 

haaacaktır. 
lnıi1tere cht "1erl .,.., ......... 

tıelddn battı hareketial tw8t •' ... 
arn fl ut• .w.p 9illJllflt.ı1111ı ... ~a., 



SAYFA 6 

Stadyomu bugün 
(Başı 1. inci sayfada) 

nin açrltşme.t en güzel tören bir ıpor 

hareketi uyandırmak olabfürdi. Ankara 
valiliği de İstanbul ve İzmirin ileri 
kulüplerini davet etmek ve Ankara Gü
cünün de i~tirakiylc bir turnuva t1?rtib 
eylemek suretiyle bize bunu temin etmiş 
oldu. 

Bu turnuva İzmir· İstanbul - Anka· 
ra futbolu hakkında zibnilerimizde 
mevcud istitbama cevab veıecektir. 

Türk sporcuları bugünkü törenin 
ve yapılacak maçların seyri için gün-
1erdenberi hazırlanmaktadırlar. 

* 
İçinde, 'dirk gençliğiıin değerli kr.bi-

liyet ve ku:lretinin ink;şafına ımkan ve
rerek spor tarihimize ~erefli neticeler 
kazandıracak olan bu büyük eserin ku. 
ruluşuna 934 senesinde başlanmıştır. Hi
podrom da dahil olarak bütün inşa ve 
tesviye sahası 1.200.000 metre murabb;ı
lık çok geniş bir toprak parçasını çevre
si içine almıştır. 

Şimdiye kadar tamamlanan kısımlar 
Stadyom-Ja: 15000 kişilik olimpik stad
yom, bu stadın futbol :sahası, atletizm 
pisti. hır, iki ve üçüncü mevki tribün, lo
kanta çay salonu, giyinme, soyunma yer
leri, matbuat ve hakem odaları tamamen 
yapılmıştır. 

Gene bu olimpik stadda maraton lru
lesi, depolar, hoparlör tesisatı, aynca 3 

S po rrunuza dair 

f~ski hatıralar 
ve 

Anl\arada stadyom 
Bu satırları, yaşıtlarrmm hafıza

larına hitah ederek yazıyorum. Ga
latasarny·m. lstanbulda. Moda İngi
liz ve Kadıköy rum kulübleriyle, 

Kuşdili ~C'\yırında, futbol oynadığı 
ilk giinlc>ri hatırlayor musunuz~ Taş 

ve toprakla doldurulmuş delikleri a
çıldıktan sonra. sırtta getirilmiş olan 
kn le dirrk lt"ri yerlerine dikilir ve fi
leler çengellerine takılırdı. Futbol sa

hası geniş bir çayır ve - hele fileleri 
olduktan sonra - iki kı:\leden başka ne
Clir~ Sonra. nalburdan almrp bir gaz 
tenekesi içinde sulanrtırılan kireçle 
çizgiler çizilirdi. B<ivle çizgileri de 
oldul-tan sorıra ide.al futbol sahası 
hazırlanmış si"\ytlnmaz mı idi~ Fakat 

çayır, gf'lip geçenlerce ezilmiş, ara
ba tt'kerlekleriyle yer yer oyulmuş
tur. Burabra da birlrncar kürek top· 
rak atılarnk ayakla dü~eltilirdi. Ev
lerinde, yahut r.ivarc.laki bir salaşta 
soyunan futbolcular, arkalarına ta
kılan büyük bir çocuk kaln.balrğı ile 
birlikte, nihayet çayıra gelirln ve a
ralarından sectikleri bir hake:nin ida
resinde maç~ başlarlardı. Futbol 

futbol ve bir atletizm antreman sahası, 
direktörlük binası bitmiş ve umumi di
renaj yapılmıştır. Sulama tesisatı da ha
zırdır. Stadın ağaçlanmasına başlanmı~· 

mıştr. 

Yapılacak olan kısımlar arasında ka. 
palı ve açık yüzme havuzları, kapalı spor 
binası, tenis kulübü ve tenis kordları 
vardır. 

Şımdiye kadar yapılan kISım için hi· 
pc.odrom da dahil olmak üzere 2.200.000 
lira sarfedilmiştir. Daha, tahminen bir 
bnçuk milyon harcanacaktır. 

Stadyom vilayete aid bir şube müdür
lüğü halinde idare edilecektir. lmkan 
nisbetinde maçlar burada yapılacak ve 
antrman sahaları bittiği zaman, saha, 
Ankara gençliğinin her gün kaynaştığı 
ve hareket halinde bulunduğu bir ver 0 • 

lacaktır. 

Türkiye atletiz~ ve futbol birincilik
lerinin sahada yapılması muhtemeldir. 
Aynca memleket içi ve memleket drşı 
temaslar da burada rı1acaktrr. Avakta 
duracak yerlerle l:>eraber 25.000 kııdar 

sey~rciyi toplayabilme!< imk;!nr. A.nkara 
stadına bu busu~iyeti vermetkedir. 

A~ılı~ töreni programı 

Ankara stadının küşad töreni şu su
retle tesbit edilmiştir: 

Başvekil İsmet İnönü saat tam 14 
de stadyom tribünlerinin kendisine talı· 
sis edilmiş olan locasmda açılış töreni 
nutkunu söylemeye ba'}lıyacak ve bu 
nutuk hoparlörlerle bütün stadyom da
hiline, radyo ile de bütün Türkiyeye 
neşredilecektir. 

Bir çeyrek kadar süreceği tai:ıınin 

edilen bu nutuktan sonra hakemin dü
düğü ile takımlar sahaya çıkacak ve 
vaziyet alacaktır. Bu esnada Başvekil 

tribünlerden aşağı inecek, yavaş ya. 
vaş sahanın ortasm;ı doğru ilerlerken 

istiklal marşı çalınmaya başlanacaktı .. 
Bu marştan sonra Başvekil sahanın tam 
ortasına gelecek ve hakem oyun başla 
ma düdüğünü çaldığı vakit kendi aya• 
ğiyle ilk şeref vuruşunu yapacaktır. 

Bu vuruştan sonra Başvekil saha
dan çekilecek ve stad açıhş turnuvası
nın birinci oyunu olan 'Galatasaray • 
Ankara Gücü maçı başlamış olacaktır. 

·• 

ULUS 15 ILKKANUN 1936 S/t LI 

Başbakanımız acacaktır 

Maçların bütün tafsilatı Ankara rad
yosu ile verilecektir. 

T1trnuvanırı cereyan tarzı 
Spor Kurumundan tebliğ edılmiş

tir: 

Ankara stadının açılış töreni için ter
tib edilen ve üç gün devam edecek olan 
futbol turnuvasına bugün başlanacaktır. 

Dün, kurum merkezinde, henüz yol
da bulunan İzmir müstesna olarak, di
ğer kulüb murahhaslarının huzuru ile 

çekilen kura neticesinde ilk müsabaka
nın Galatasaray · Ankara gücü arasında 
yapılması takarrür etmiştir. İkinci maç 
ertesi çarşamba günü Fenerbahçe ile İz
mir şampiyonu Altmordu arasında oyna. 
nacaktır. Turnuvanın son günü olan per
şerme ise, evvela ilk iki gün maçlarının 
mağlubları çarpışacak ve ondan sonra ge
ne ayni gün maçlannn galibleri çarpışa
caktır. 

Maçlcıra birinci ve ikinci günler tam 
saat 14 de başlanacak, üçüncü gün ise 

.·:.. 

' 

Stadyomda Atatiirk locası 

birinci müsabaka 12 de ve ikinci müsa

baka 14 de oynanacaktır. Birinci günün 

hakemi İngiliz antrenör Mister Booth ve 

ikinci günün hakemi gene ingiliz antre

nör Mister Greenwell'clır. Her iki \naçm 

yan hakemleri Kemal Halim ve İhsan

aır. Baş antrer.ör Mister Booth, üçUncU 

günün hakemliğini de yapacaktır. 

Maçlar doksan dakika neticesinde be

raberlikle biterse yarım saat temdid 

olunacak ve gene berabere kalırsa ye

niden bir maç yapmaya vakit olmadığı 

için bu müsabakanın galibi kura ile tes

bit olunacnktır. Bu vaziyet her dört mü

sabaka için de variddir. Takımlar müsa

bakalara nizami ve lisansiye oyuncuları 

ile iştirak edebileceklerdir. Oyun esna

sında yalnız kaleci değiştirilebilecektir. 

* 
Bayramda maç yapmak üzere An

karaya gelmiş bulunan sporcularımıza, 

bugün açılacak olan Ankara stadyomu 

hakkındaki intibalarını sorduk. Spor

cu gençliğin bu güzel eser hakkrndaki 

fikirlerini anlatan ve bizzat sporcular 

tarafından yazılmış olan bu dikkate de

ğer intiba/an a§ağıya koyuyoruz: 

Galatasaray sağ içi Necdet di
yor ki: 

Biz galatasaraylılar bu güzel stadın 

açılışında ilk mühim maçı yaparken, 

içimizde derin bir sevinç duyar ve 
bizlere bu güzel sahayı veren büyük şe
fimiz ve değerli Başvekilim.ize sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız. 

.... ~- "'$'."' .,...,......,. :~:----.. ~~ 
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Fener sol açığı Niyazi'ye göre: 
Ankara stadı her bakımdan güzel 

ve iftihar edebileceğimiz bir stadyom 

oldu. 

Dileğimiz, memleket sporunun kay· 

nağı olan İstanbulumuza da, bu kadar 

değilse de buna yakın bir stad yaptırıl
masıdır. 

G. S. sol açığı Danyal'ın fikri: 
Ulu Önderimiz ve büyüklerimizin 

bizlere verdikleri bu güzel stadda ilk 

maçı yapacak olan biz Galatasaraylıla

rın duymakta olduğumuz sevinç eşsiz 

ve sonsuıdur. 

Fener sol halı M ehmed Re§ad 
diyor ki: 

Ankara stadını çimen sahası ve mo

dern tribünlerile Avrupanın hakiki 

spor sahalariyle hemayar buldum. Türk 

sporcuları ve bilahssa Ankara sporcu

ları modern sahalariyle ne kadar ifti

har etseler yeridir. Türk gençliğine 

asri bir stad hediye edenlere gençlik 
namına teşekkür. 

G. S. dan A. Suavi'ye göre: 
B alkanlarda bile emsali bulunmıyan, 

ve İnönü '"'iikümetinin tiirk sporcuları

na hediye ettiği bu güzel ve modern 

staddıı yarın ilk oyunu oynarken; kuv

vetli ve sarsılmaz Türkiye cümhuriye

tinin biz Galatasaraylı çocukları, bütün 

gayret ve enerjilerimizi sarfedeceğiz. 

F enerbahçe idarecilerinden M. 
Kemal'in Jilzri: 

., 

j 

meydanmın etrafı seyircilerce çevril
miş olduğu için hu hareketli c;enber, ..ı nkara çtadyomunda birinci mevki tribünlerden bir parça 

F enerbahçeden Esad Kaner'in 
fikri: 

Ankaramn böyle güzel bir stada ih

tiyacı vardı. Bu suretle en büyü1<: dert 

halledilmiş o1 uyor. Bir abide şeklinde 

yükselen bu stadı görünce türk sporu 

namına büyük bir sevinç duydum. Her 

türlü fedakarlığı esirgemiyerek yapı

lan bu stad büyüklerimizin spora bü

y~k bir ehemiyet verdiklerini bütün •· 

ç •• dığiyle meydana koyuyor. Stad hiç 

şüphe yok ki türk sporunun kalkınma

sına yardım edecektir. Büyüklerimiz 

bu stadı yaptırmakla türk sporuna olan 

borçlarını ödemiş oluyorlar. Şimdi bi

zim vazifemiz çalışmaktır. 

oyunun seyrine uyarak açılır, kapa
nır ve hakemin düdüğü, ekseriya, 
meydanı istila edenlerden kurtarmak 
için öterdi. 

Bu devre, isterseni7, sporumuzun 
epope devri diyebilirsiniz. 

~~~ 

Gcl"trıc:ıcıray'm arkası srra Fener
bnhçe futbol kulübü kuruldu. Bir
kaç yıl sonra en büyük rakibi olaca
ğı Galatasaray gibi bir mektebe icıti
nad etmiyen F erıerbahçe nasıl ya~a
y<>"J.,ildi, nasıl diğer birçok kulübler 
g''ıi sönüp unutulmadı? Bu başka 
bir hikayedir. 

Cihan hcı rbrndan az evel, 1:..irkaç 
müte,ebbis "hazinei hassa" dan şim-
di F enerbahçe stadrnın bulundui!u 
"'Papasmçaym .. m kirnlıyarak orada 
••tuihad Kulübü' • nü inşa ettiler ve 

dört tarafı kapalı ve futboldan baş
ka, iyi kötü, atletizm de yapılabilir 
ilk spor yeri bu suretle kurulmuş ol
du. 

Bu devrevi de sporumuzun ortaça
ğı sa yal iliriz. 

Ci.imhuriyete kadar türk sporu
nun ve spor vasıtalannm lehine ne 
kaydedebiliriz? Umumi harbta, Ku
tülamare'de, Tawshend karargahın-

da bulunan bir sandrk futLol ve ho
key eşyasını oradan lstanbula kadar 
giinderdiğini ve bu eşya ile kuh.ibü
nün büti.in h:ub müddetince m'llze
me ihtiyacını temin etmiş olduğunu 
bir ark~daş anlatıyordu. 

Kuşdıli çayın devrinde bir maça 
giderken, köşedeki kahvecinin, bir 
giin önümüze çıkarak, dinin top o
yununu menetmiş olduğunu bilip 
hilmPdiğimizi sormuş olduğu aklım
dadır. 

Me~rutiyet, kendi politikasının 
yardımcısı görmek niyetiyle spor 
knlübleriyle alAkalcıl""ıak istemişti. 
Bu devre ise isi...-. hile veremeyiz. 

Lozan muaher' ... c:i İM7'llanu İm· 
zalı:ıınmaz. vani 1 C} 24 0li!Y!pİyadları 

arifesinde. fsmet İrıonü hi.il-i.\metinin 
ilk işl"':rinden bin, o 7.arn::ml<i "Tür
kiye idman Cernıyetler· lni'."~kı'' na, 
bütün memlekete şamil bir faalıyet 
tesis edebilmesi imkfınm• vere-

cek büyük bir yardımda bulunmu~ 
ve bunu buaüne kadar ve gittilcc;e 
genişleyen bir hacimde, idame et
miş olmasıdır. Sporumuzu kemiyet 
bakımından mühimsememek imkan
sızdır; keyfiyeti bizi memnun etmi-

yorsa bu da ancak daha iyisine eriş
~ek arzusundandır. Bugün açılacak 
olan Ankara stcıdyomu gibi bütün va. 
sıtalan bir araya getirmiş müessese
ler ve onun mükemmelliği ile kıyas
lanabilecek bir çalışma programı, bu 
arzumuzu bir irade haline getirecek
tir. 

ismet İnönü hiiki.imeti ?.amanrn
da türk sporu modern çağa bütün 
hızı ile girmektedir. 

Bizler, etrafı kapalı, tribiinlü. çi
menli, pistli velhasıl A vrupadaki 

bem:erleri gibi stadyomlar.n ve bü
yüklerimizden alaka görmenin daus
sılası içinde spor yapmağa çalıştık. 
Bugünkii gençliğe, bizim yalnız ha
yalimizden geçmiş olan her vasıta 

verilmiş bulunuyor. 
Bizler, bize bu varlık günlerini 

göstermiş olduklarından dolayı bü
yüklerimize şükran ve minnetleri
mizi arzetmeği kendimize borç bildi
gımız kadar, bugün spor yapan 
gençler de o varlığa layık olmağa 
çalışmak vazifesim Üzerlerine almış 
bulunuyorlar. 

Nasuhi BAYDAR 

Ankara'da ınşa edilen stad Balkan

lar ve Orta Avrupa sporcularının gıbta 

edecekleri kadar modern ve güzeldir. 

Türk sporcuları bu stadla iftihar du

yar ve ona layık olmayr vadederler. 

F enerbahçe takım kaptanı Ce
vad'ın düşüncesi: 

Türk sporu ne güzel bir stad kazan
dı. Büyüklerimize olan borcumuzu an· 
cak çalışmakla ödiyebiliriz. Ne mutlu 
Ankara'ya ki böyle mükemmel ilk sta
da sahih olmuş oldu. 

birinci mevki tribün !erin arkadan görünüşü 
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Valiliğinden: 
1 _ Eti mesu1, Or.uncu yıl ve Kızılcahamam yatı okulu talehele

ri iç;n 165 takım elbise, 65 ırop, UO ıgöğüslük, il.fi~ fircnk giim1efi 
!Jev:U, 165 firenk gömleği gri, 470 iç çamaşırı dor. ve gömlek, 10 
m~tre kııznaıla 690 metre pijaınalık bez almacaktır. 

2 - Bu eşyanın mubammen bedeli 4609 tira oıauğu için açık ek 
ıiltr.e suretiyle miibayaa edilecektir. 

3 - Eksiltme 28.12:936 pazartesi gtinü saat on beşte vilayet 
binasındıık:i enciimeoi daimi .aalomu:Wa y.apılacaktır. Ve şartna· 
metle yazılı muhammen bede'in % 7:5 nisbe~in?eki pa~a.' tahvi.lat ;e 
banka mektubunu ibraz edeı.ıkr e.ksilt:neye ıştırak ettırılecektır .,,u 
husus hakkmda dal'. aetraflı malümat almak ve şartnameyi görmek ıs· 
teycnferin Ankara ktiltiir dire!ctörliiğüne mi.iraca..-tlan. (2006) 

2-6003 

Ankara P. T. 1,. 
B· snıüdüı·lüğündc>rı · 

~ a 
Mıntaka telgraf ıha1:farmm '937 'Yıh tam1rine muktaı:i 2305 tane 

tel~rai .dir.eğj K. Hamamda eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme aca
palı zarl turulikdit". M'U'h~n -be<le1i .g567 Ura 51> ıkuruttur. 

Buna .ai.d urtnaıne ya.zl isleri lıür.arı:uır:.d..a ve K. Hamam Telgraf-
merkez:inde her ~iln gö~üJebHir. 1 

İsteklilerin ~9 bir.inci kar.un tı3G cumartesi giinü .saat on bir.de 
% 7,5 teroinatl r.ı: ve mühlir!ü .teklif mektuplar.iyle Ku.deah<ımam 
P.T.T. binasında müu:ş~il komisvona müracaat.lan. {20+4) 2~ 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
1 - 1 ahmin edilen !:>e leli .39fi57 ııira 6.0 hını: o1an 40!000 3cifo 

ekmek 21 - B. Kanun - 936 tarihine rastlayan paıarte.&i ..:ünü :saat 
14 de kapalı zarf usuliyle aiınacakıtır. 

2 - Muvakkat teminatı 2974 li~a 32 Jcttruş ofop ,artnamesi . 198 
kuru~ mukabil:nde komisyonda her gün we-rilir. 

3 - İş'•tJ ekmek şartnamesi mucibinc.e Denize aid olan fınntla 
ir.ıa1 edecektir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı ıteldif ımektı:ıplarını belh r;in ve saatten r>ir saat ev
veline kadar JK.asımpaşada bıilunan koı:riisy.anumıız.a .maldlıız muka-
bilinde vermeleri. (3375) 2- 855 

-----~~~~~--~------------------_..~--~-----------

P. T. T. Levazım Müdürliiğiinc en: 
1- İdare ihtiyacr için (10) kalemde muhtelif tip ve miktarda 

kabfo tCYzi ':cutusu ll..'1!palı zarf uwtiyle rciinakasay.a J~onmuştur. 
2- Bu malzemenin muhammen bedeli (153Gl' ımwtak'.kat ı.emi· 

naı:: (lı1S3) lir.adJr. 
3- Eksiltn:ıt: J8/.ıl/Sl37 tarih.be müsadif P.aı:antt:si <;ünü sat ıs 

de P. T. '!'. Umuo .mü.iiırlilğiinde \toplanacak .alım komisy.onund;, 
yapılacütır. 

4- İsteklilerin teminatlarını idaremiz veznesine ~wr,ac.aklar ve 
alacakları maklıuEu veya kanunen muteber teminat md:tu,Plarını ve 
2490 sayılı kamında yazıl ı vesikalarla '.Jeraber 3297 No. 7/ 5/ 936 ta • 
rihJi resmi gazetet!e neşro1unan talimatnameye tevfil::ın müteahhit
iil: ves'ikası 1lc tcldif mdctuplarrru metk&r 1..-ammtm tari fatı -öaire
sinac !ıar:rrlayara'lt ihale günü saat ('14) ıe kadar :korniıoyona v.ere • 
c.e:'klı:rd.'..r. 

5- Şartnatftekr Ankarada P. T. T. Levazım "Müdürlüğünden 
lstanb:.ılda B.eyo ~ !unda P. l'. :r. Levazım Ayniyat muavinliğinden 
ı>arasız verilece'ktir. (1959) 2-.5793 

Nafia '' el{aletiııdeu: 
16. ikinci kanıın. 1937 cumartesi günü .saat P de A" ·:ır., :ı Tafta 

Ve~.tleti 'Ma1zeme Eksi!tme 'komisyonu ot'lasrnd- < i-.ı muham
men .bedeli 30 par.ça atcly.e te%gibıma kapalı zatı ..ısı.ıfii ile: ~ilt
mesi vapılacaktrr. 

Muvakkat -tem!natı 4032 li::adır. 
Eks.lltme şartname ve ı:.eitu.ı.ı.au Ankara Ve.kile.t .M.alz.ernc .Mü • 

dürlügünden 278 kuruş mukabilinde verilir. 
:tstekfiierin teklif mektupfarmı re!:11li gazetenin '7. S. ~6 tari11 ve 

J297 sayJ\ı ınüshaunı!a <Ç!k.n talimatna•m:\>ıe ~ör~ ~af.ra Vckaıe.tin -
dcrı alıcmış ma~ miiırahhitliii ıvrsi!onıi ile wliltıtı: 16. ikim.cika
•wı. 937 cwr~tesi ~ünü .aat ıo a kadett AnkararJa Ve.kfil .. • malze • 
me Miidil:.l.ül!üne P.ermelrri .kuımdır. (1923) 2,-577J. 

Adliye 
Yenişe'hir"de Temyiz MahkemesHe Ye'k'ii.iet memtıf' a1"f1'1a ttsmi 

mesai saatları ıtıaricinae şartnamesi 'tltttt:!bıncc i':ah9C -ç.. lıp 
satılmalc üzere binanın bodrum r.rtınaa bir oa:ı bir -sene müddetle 
artırma usulile kiraya verilecektir. Artrrma :26-12-Sl36 cumaertesi 
günü saat 10 dır. Bir senelik bedeli icar fiO lira talt 'n olunmuştur. 
Muvakkat teminat 4 lira 50 kuruştur. İsteklilerin bu işe aid olan 
oıprtnameyi ıgönnek lirere ec gi.in 'VekUe.t leıvaum m-6-iıil'liig~·me ·e 
artama giiinü 4 lin 'SO kuruşluk ntU<Val:~at teminat ma1.."bur:i1e bir
likte Adliye Vekaleti levazım Müdürlüğü <i>tlasmtla <miltc:şekkiil ';o. 
misvona mtiracaat -etMekrl ilan .olunur. (206S) 2~~ô3 

Adliye V ekaletind en~ 
Tıeınyi.ı: ımalıkenıte5ik .vekaleıtis ot.u.rd öu Y.e.nişe. il; e k~ln hİlla· 

sun kcmdorh.r.ma konmak iiı:ere ı120 ıSaotimetc-e ~n· · r;inde koku
dan 500 metre alınacakt:r. Muhammen bedel beher t.uJ mettnesi 32.i 
.la.ır:ı:ıştzm .anım H>2.S Urac\ır.. .M.uvıı.ldtat teminat U2 liradır. .iı4lle 
28-12·936 tarihine müsadif par.artı!si mıü f!Ui 15 ile T~yıiı: .b!na
sıruh :lı:vazım müdürlüğü odasıru!a nfilbayaat kmnisfonu tarafın
dan ppılacc;:ktır.. 

1steklilerıin ~artnamesini görmek ür:ere her .gün .,,ekalet leV2L:1m 
müdürlüğüne <Y.e ihale giini muvakkat teminat ma'.kbuz veya c:ıek
tuplarile biilikıte mübayaa ilromisyauuna mürac.aat etmeleri ilan .olu-
nur. (2061 ~ 2-5962 

P. T. T. Levw..ı.m 
Müdürlüğiinden: 

1 - 24 k/m uzunluğunda kurşunlu kablo ve teferruatı kapalı 
zarfla eksilt.~eye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1320.0A .muvaklkat 'teminatı 990 nradlS'. 
1 - ltksiltme (7) ikinci 'kanun (937) tarihinde saat 15 de An • 

hradla P T. T. Umum M&aiklü~ ~ camn ~at-rm ke. 
misyonunda YilJlllacaktır. 

4 - Talipler teminatların: idaremiz veznesine teslim VI! alacalc
ları makhm: -,..eya bırunen ıımı.tcbeıf' 'teminat mekıtuplarını ve şartna· 
mede yarın hC'l~e.icrle 1:eklif -me'lrtttbunu ihtiva edecek olan kapalı 
ve .mühürlii :ı:ar.flaf" kanunun tar.ifatı dairesinde mezkur tarihe mü
sadif perşem~ ı?ilnü muayyen saatt~ bir saat evweline kadar komis
yona teS'lim efülecektir. 

5 - Taiip1er, t'esmi gazetenin 7-'5-'936 tarihli ve (3297) sayJlı 
nüshas.ı:oıia ç.ıka.n tali.ına.tnameye gi;)re müteahhitlik ehliyet veSl'°'ka· 
sını haiz olacaklardır. 

15 - 'Şarıtname!ıec A.aıkıtrada :P. T. 1'. Levazım Müdürlüğlinden, 
İstımbulda Be:voğ1untla Lcvaıon .Ay.ııiyat muavinliğinden paaraız 

verilir. (1804) 2-5586 

j 

1\ ,-------,.~-, ·~ ANKARA LEVAZIM AMtRLlGl 
SATIN ALMA KOMtSVONU İLANLARI 

f LA ti 
ı - 450 bin k:lD c.kme\ı;:ii} fabrik;ı unu pazarlıkla satın alınacak-

tı.r. 

2 - 'Muhammer. be<kli 675VO liradır. 
3 - lik teminatı '46.2S liradır. 
4 - Paı:addda ihale:si 28.!Z.-36 .puarte:ai ~üııü saat H dıe .Erzin. 

cu~a askeri satm a1~ ı!w:rurJl!l..oW'lda y.apıiaeakı:a. 
5 - !s~klb:rin ii.41-: ~nü ter.ım vr endüstri odasmcia kayJth 

bulundukların.' d'!ir vesik,. ilıra7 edeceklerdir. 
6 - Bu unun foalcsintic te:karror .e<lecek bedelinin üçte biri nis

betinde ~e :teminat mukabilinde müteahhide ıavans vrilme.sl ~t ko
nulmu~ıır. 

7 - Şartnıur.e4'i .. • a!!!ıak d$tiyenler .bir adedini 338 kurus mııka· 
bilinde komisyvm:mı.ı.zua.ı. al1.:rlar. (2673) 2-5980 

İLAN 
1 - Midy.at ~arnizonu senelik ihtiyacı olan 150 ton fabrika unu 

23. 12. 936 çar:§amba günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapıla-
caktır. 

2 - T.ezni.'latı 1453 li:-adır. 
3 - İsteldileı'in ,şartlaunı g-Ormek üzer~ her gün 11~ eksiltmeye 

girece.klc::rfo de ınez1c:ur .gün ve saa~te komisyona .müracaat etme-
leri. (2018) 2-5904 

İLAN 
Uçüncü kor nu.ntans::ıda 20 adet paratöner kapa1ı zartla ek-

siltmesi vapılacaktıı. 
Beherinin muhammen bedeli 188 liradır. 
Şartn:ımesini ve paratöner yapılacak mahaller hakkında izahat 

almak için İstdnbul ve Ankara ievazım amirlikleri satın alma komis
,.onlan:l1. müracaat ırdfür. İhalesi 24.12.936 perş.embe günü :saat 15 de 
Çorlu'da ıkor satın alma .komisy.onunaa yapılacaktır. İstekliler ka
nıırwn Z ve .3 iincii maddelerindeki yeek:a "Ve teminat makbazlannı 
havi %.arllarını :belli gün ~ ısaatten bir .aaat evvel komisyona verme-
leri. (199Z) 2-5857 

İL AN 
Ua&tanekı için iki hln adet ı<e!ik somyah demir karyola 3L 12. 

936 perşembe günü saat 15,30 da lstanbul'da Tophanede Lv. amirliği 
satın alma k.oııüı;yonunda kapalı zarfla ektoiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedel~ 48.000 liradır. İlk teminatı 3600 liradır. Nümunesi ko • 
miııırond1:1 görülehi!iı. Ş.a.rt:rıamesi iki yüz kırk kuruş ımukabıı1inde 
konıisyondan aCıru• !steklilerin kan.un! ,y.esikalarivle teklif :rr"...ektup
larını ihale saatinden bir Sdat .cvwel komisyona 7erme1eri. (2085) 

2--0017 
f LAN 

Kır.ıkka,e aı.l;erl sanat mekt~leri ihtiyacı .olan 70 ton kok kö
mürü 4. 1. 9.36 pazar.t.cs.i günü saat 14 de .açık -eksiltme aureti\Yle sa.
tın alınacaktır Muhammen bcdeıli 2450 lira olup nmvakkat teminatı 
357 lira 50 kuruştur. İsteklilerin belli gün :ve :saatte teminat ve ve
sikalariyle Kırık'kdle As. fabrikalar muhasebeclliğine yatır.mala:rx n 
komisyoıı.a. müracaatlarl. (2093) 2-6016 

1 r. AN 
Açık -eksi1nne eqe ımürıatı:ao&yı:. ı,, .ul.ln 20000 ki1o !tade yağına ta

lip çıkmadrğ"ın.lan <>'1 gi!.ı ınüddetlle t~ait editmi~tir. Tahmill be
de1ı on üç bin iit<! ı-..nıvai&.~ .-~intt~ 975 liradır. tha.ıesi 22. 12. 9Jı6 
salı ~ ı:;;tZ .on ·~e tc.ô.1- :tııamc7: 1";'ônnck istiven!erin bec gün 
münakasay':l işti!<ı\ cc1ı:celrleı-m ~ ._"'Ü':l ve saatte Erzurum satın al-
ma komisyonul'W\ müraraat.lan. : .Zl02) 2--6023 

ASKERl FAB~:~:~~f< UMUM MOOüRLOCO 1 
S~TIN Al.MA 1''Cfvı!SYONU iLANLARI 

~f! ':'ON .LtN!T KÖM°GRU 
Tahmin Pdilerı br•leli ( •85C ı:ra olan ~uk:M"da mikdarı ve .cinsi 

yazılı malzeme aik.e.rf r~br.ikalar umllın müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 'l~.1?.1936 ntT""'hilı~ cum& ~,Ü ~,at 14 de pazarlık ile 
ihale edHece1ctir. IStrtn:~ ,.,o.n1:s·,. .c.lanı.k ltruni.syondatı ,..ez:ilir. Ta· 
liblerin «n\nta!tkat temin.at ı0l~r. (l 3i) faa l.7 5) kuruş ve 2f90 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vei>aikle o.nezlcCu: gün ve aaatt.e 
komisyona muracaat1.a.r: (?OEZj 2-5997 

1 Af&ARA Bf..LEDIYE RFJsuc: lLANLARJ 
İLAN 

1 
1 - Temizlik if.erine ait'l olup satümur tekarrür eden ıaesıaae 

Donuodagi .S ya_şında olao at aç_ı'k artırma ile satılacaktır. 
'2 - Teminat bedeli :(120) liradır. 

3 - Bu .. t l!I. 12. 1936 cumartesi günü saat tam sekizde Akköp
rüde hayvan pazarını:Ja bir k~misyo~ 'b.u~u~unda satılacaktır. 

4 - 1stek1i1er % 7,5 temınatlarde l>ulıkte ı0 saatte komi~ona 
miiraut etme11dirl.cı. (2002) 2-.5673 

Akay işletmesinden: 
ı - Yat(Wa bplıcala:1 mcthaline iki kilometre mesaN>de asfalt 

şe>9C üreTinde :;;sterilcce'k ma'ha~d,, yaptrrılaca"k elektrik aanualı te
sisatı 'ka,p.a!J .zad usuliyle eksiltır:ıeye konulmuştur. 

2 - ..Eksiltme 30.12.1.9.3.6 tarihli çarşamba günii ıaaa1: l4.3G da Ka-
ca.kö.yıde Aıi&rc merkezinde ~efler encümenin~ yapılacaktır. 

3 - ıM ı:ıbaııııır.ıeıı iooecleli ( SS.327) lira 'ı'e 20 kuruştur. 
-4 - Muvalclca~ -tt'Triinat (4.H9) lira ._.e .54 'ku~uştur. 
5 - 'Şar.tnamı: 'ke§if ve projeler iidare wc.mıesinclen bir 'lira ımu

kabilinde satın alınabllir. 
'6 - lstc1di1er te1dif mektuplarını .yazılı $aatten nihayet bir saat 

eveline kaBar encümet• rcislif,ir .. •. makbuz mul::abilinde vermelidir-
ier~ (3542 ) 2-5.5134 

Ankara mek«·hler sabn alma 
kor.J.il;yonıı reisliğinden : 

Sıyasal Bilgiler O.kulu talebesi için Ucumaşı me'ktebte.n verilmek 
Uzere :aa .l.-00 ve çoğu .2.00 paltonun in1allyesi eksiltmeye konulmuş
tur. 

Muhammer. fiat be!ıt"ı pa. :<.> için 10 liradır. tık teminat 150 1i
.r.adff'. Elı::s.ilnnl!' 28-W,g3' ;pu:artec; günü saat 14 de Ankara Mek· 
tepler muhasebec:Iiğindt toplanan komisyonda y.apılacalctır. 'Şart-
namesi her gün mektep idaresin4e görülebllir. (2053) 2-5960 

Ankara Meri{ ez Hıfzıssıhha 
Müessesesi Satın Alma 

Komisyonu Riyasetindeu: 
Müesse9e hatlemeieri için muhammen hedeli l334 lira o1an 22& 

at.ere .ae.r;i ~eri ile .f8 metre 50 santim palto'lu1ı: 'kumaş açık eksihrne 
suretivle &at.uı alınaeakıtır. 

İstiyen1er şartnamesini müessese ıııı:wl:ıasip muteme:tlifinden ve 
12l:imuneshı1 -m'üessesede görebilirler. 

EkQ tme 19. 12. 936 cumartesi saat 11 de vaprlacaktır. 
Paı,,ar.hğa ıgirebilmek için isteı'kll.inin 100 lira muva1tka't teminat 

vermesi lazımdır. {2006} 2-5883 

Aydın Nafıa 

Müdürlüğünaen: 
1 - Eksiltmeye konulaıı jş( tste.lcti çıkmadığmdan 20 gin müCI• 

detle ıuzat.flıın. Aydın. Muğlı yolunun li + 552 - 39 + lı42 .-asında 
yolun terfiile şoae re ~ .ai!et menfez inpadır. 

Bu i,fin !keşif bedeli (22814) lira .iZ kurUftur. 
Z - Bu ite ait prt:aaıw: ve errak şuııl.a.rdır. 
a - Elr..sittme şartnamesi b - mukavele pro1elli. c - Baymdır

Uk işleri !2'~nel ıartnamesi, d - Fenni ~rtnaırıe, keşif .eırrakı we 
proielec. 

İsteyenler :ı.ıu evrakı AyCın Nafıa müdürlii~nden ıgörebilirler. 
.3 - Eksiltme 21. !2. 9.36 ıpazartesı günii saat on beşte v.iliye.t en• 

.cümcninGe ;yapılacaktır. 
4 - 1Eitsiitm~ ikapalı zarf ıusUliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek içın ıistcklilmn 0:711' ılir.a muvalc

ıkat teminat vermesi, bundan baş~a aşağıdalri vesi.kahrı haiz bulun· 
duğunu gös~ermesi lhrmdır. 

a - Vekaletten :Uman miiteıh1ütlik ~sihc, b - 'ticaret odası 
v.efukası. 

6 - 'liekHf mektuplan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
.evveline !kadar encümende toplan.-.n komisyona ıJ?C:tirikr~k makbıız 
mukabilinde verilecektir. P.octa ile ~önduilocelc ımektuplann niha· 
ıyet üçüncü maddede yazıh saate kadar gelmiş olmas~ dış ıurfm 
mühür 41l:lm uile iy:ce kap~tılmaaı lazımdır. Postada olacak 2'CM• 
eneler kab!ıl ..edilmez. 2-589D 

Pendil, Belediye Reisliğinden: 
2290 sayılı belediye yapı ve yollar kanununun l>irinci maddesi 

mucibince "tahminen 200 bekarlık,, Pendik kasabasının ll/2000 ~e 
1/500 mikyasında halihazrr 'T~ ı/10.00 mikyasınca tesviy,ci münhani
li haı itaları yapılacaktır. Beher ~ldarus mu~en bedeli "15., li· 
radır. Tamanu üçbin liradır. l-12·936 tarihiodcn 30-12-936 tarihine 
bdar otuz gÜll müddetle miiııaltaeaya konll'luştur. İhale.i :katiyesi,, 
haddi ~ayık görüldüğü takdirde JQ-12-936 .çarşamba günü saat !S de 
~apılacaktır. Münakasaya iştirak edecelderin bu baptaki ihtisas we 
ehliyetleri•' salahiyettar makamatça masaddak vesaiki ve % 7,.5 
''225., füalık teminatı n:uvakkate makbuzu iile ibirlilcte mc.z.kfır gün 
ve saattr Pcndikte belediye dairesinde mütqe:kkil daimi encümen· 
ıde hazır bulunmaları ve fazla izahat almak istiy.enlerin ıh.er gün !be
lediye reisliğ~ne müraeaat edebilece'lderi :iUıı olunur. (3347j 

:2-6018 

l\lanisa Vilayeti Da imi 
Encümeninden : 

1 - Mmıisa • Turfıalu yolu iiizerini!e polis dairesinc!en hükii • 
.met kona.tına ıkad.ar (456) metrelik kısımda padce °' bldxrmı va. 
pılmasx ve hükümet konağından itibaren yedi metre arzında bir ki
lometre W1de taş ,şose .inşaatı (.3117.8) ~ OS .k:uruthık ke:1ifname11İ 
üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe .aid p.rtname. kıetif 111e bmaa nditefoecri difcr e.rali 
(156) kuruş mukabilinde Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir.. 

3 - ~iltme Birinci .kinnaun ::u .imci perfrm.be günü mt on 
birde Manisa Vi!Syeti Daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Ektriltme 1ka.p.alı zarf ıuGulü i1e6ir. 
5 - Muvakkat temin2t .(2l38) ?ira .39 kıiruştur. 
6 - Eksiltmeye g?recelderin Nafıa Vekaletinden a1mmış 'Chli -

yet vesikası ve 936 yılına aid ticaret odaa vesi.ka51 ve muvakkat to
ıminata aid makbuzu kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı zarfın 
ihranndıı ?490 ayılı hıııınwı 3Z .inci ma4dıe'aine Tiayet ıetuıekri !il· 
&undır. 

7 - Bu eksiltmeye .girecııck ol&nların kapalı zarflarznı 31-12·9J6 
saat <Wa kadar Vili~ daimi Ellcümeni reifliiirıe .-u.rneleri ve p09-
ta ile göndereoek1erin 2490 sayılı k.aaunua J4 Ü.llCÜ madiiesirıe riayet 
etme1eri 11an olunur. (2101) 2--6022 

Pendik Belediye ~ eisliğinden : 
Belediy.emizin fennt mez'baJıasıni!a "300,, govde et, "'?O,. undlK 

yumurta, "500,, teneke peynir muhafaza edebilecek ve icabında gün
de yarun ton~ yapabilecek tir bazhane ya.pdaeafmda.n bu bapta 
:ihtisas ve ehliyeti fenniyesi "salahiyettar maka.matça musadc1fa.k" 
zevat ve müesseseler tekliflerini ".1-12-936 tarihinden 30-12-936 ga. 
'%1Ü akş:ım:na ~-.. Patdik belediye reisli~ne tevdi etmeleri ve fa&o 
la izahat almak istiyenleıiı:ı ·~ ~ belediye J"eİfiliğlne müracaat 
edebilecekleri ilan olunur. (3346) 2-6019 

Boyabat Belediyesiııden : 
Boyabat kasabasının tahminen yüz hektar meskun ve kırk hel<tar 

gayri me&lriln lıa1i ıhaat" .plaıuıı T.A.pılması i•h• uıii.Jtac.eliyetine meb
ni 20-11-.936 tarihin.den jtibaren otu.z bir .gün müddetle açık eksilt. 
:meye konulmuştur. 

Talip .olacaldac 2490 sayJlı arttırma eluil.tme ve ihale kanunu.ndaB 
Fraite ve ş.:hir planlarını yapmak için Nafıa Bakanlığından ihtı
•as vesikasını haiz obnaları ve hususi şeraiti anlamak için ihale ~fi. 
ıaü olan 21-12-936 pazartesi gününden e~l Boyabat Belediye en -
..cümenine müra~t eylemeleri ilan olunur. (1947) 2-5766 

l
~SAKARYAECZANESİ~, 

Geceleri açıktır. ltina, ısürat, :fi1.tlarlaa itidal Tel: 2018 
~ Ankara Müdafaai Hukuk Cadaesi ~"'7 ... ~ 

Anliara Valiliğinden: 
Jlfususi idareye aid Çakıriar mahallesin& ~ No. lu hanenıa 

bir buçu'k senelik icarı -açik amrmaya konulmuştur. 
"Tahmin edilen icannın tutan 693 Hradtt. 
Arttırmaya girmek için 52 liralık ınuvıACkat teminat mnı mec

buridir . 
21.1?.936 pazartesi günü aaat 15 de vil!yct daimi endimeninde 

yapılacaktır . 
.İsteklilerin iha1e günü daimt encümene -şartnameyi gönne1c ist~ 

yenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne mtitacaattan ilan olamır. 
(2015) • 2-5888 

Eşya ve malzeme satı§ı 
Ankara inhisarlar Basmfulür-

~ 

lüğünden: 
Bankalar caddesinde lidaTemh bin.asın~a mCTCUt Ye li1e yaTamI• 

yan bfr çok esya "V'C ma~zemc sartnamesi mucibince aleni pazar· 
lıkla ayrı ayrı satılacaktır. Pazarlığa jştira'k edece'k tııHpkri? 
25 - 12 - '936 1:annincie saat ~o da lbaş mttdmli,1j:ümuzde mü~ekkıl 
'komisyona müracaat!an ilan ohmur. {203~} '2-59?5 



SAYFA~ ULUS 15 lLKKANlJN 1936 SALI -
p rady arını bizden rayı HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

12 . 18 birinci kanun Ulusal Tasarruf haftasıdır. 

Kumbaralar 19 Birinci kanun cumartesi gii.niine 

kadar haııkalarımıza «ctirilerek actırılac~ktır. Biri-" .. 
ken para tasarrufa o1an bağlılığı göstereceğinden 

1 
bu hafta içinde mümkün olduğu kadar para birik- ı 
tirmck hE>r tiirk için Ulusal bir borçtur. 

~ZiRAAI BANKASll 
11111'.ıl11ı11ı111111111 ! l l l l l l l 111111111111111111111111111111ı1111111111 

1937 YILBAŞI 1 
-----

1 
~ = Türk Hava Ktınllllu Büyük Piyangosu 

1 Büyük İkramiyesi ; = = s § 

; 5 01000 li~adır ; 
~-- Ayrıca: 200~000, 150.000, 100.000, 70.000, ~ 

60.000~ 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 liralık 

i ikrawiycler)e ( 4 00.000 ve 100.000) liralık : - -= = § iki adet mükafat vardır. 5 - -a Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. = 
1 Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır.. . 1 
-.~ıı~ı~lıı~ullMınıiıfıiıiiı~ıilüıiüıı~~;,i"~"''iıil:ıı:ıı~ml 

Anl{ara Valiliğinden : 
1 - Hazine namına müsadereli Ankara orman müdüriyeti depo

larında ve vedi eminlerde mevcut 1825 kilo meşe kömürü ile 990 ki
lo çıranın behe:- kilosu 3 kuruştan 6327 kiio mahliıt odunun kil01>u 
1,5 kuruştan 20 metre mikap rouhtelif nevi çam kerestesinin beher 
metre mikabı 17 • 23 liradan on beş gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - Arttırma 23-12-936 ı?iinü saat on beşte Ankara Orman Mü • 
düriyetinde yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya iştirak edeceklerin% 7,5 teminat akçeleriyle 
Ankara ormıın müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(2042) 2--5931 

Nafia Vekaletinden: 
2 İkincikanun 937 cumartesi günü saat onda Ankarada Nafıa bakan

lığı Malzeme eksiltme komisyonu odasında (3500) lira muhammen 
bedelli bir adet mazotlu motorla çalışır tulumbanın mübayaası açık 
eksiltme suretiyle eksiltmeye konmuştur, 

Şartname ve buna mütcferri diğer evrak parasız olarak malzeme 
dairesinden verilcektir 

Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruştur. 
1936 senesi için Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğuna dair ve· 

ıika ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye giıeceklerin 2 İkincikan~n 1937 Cumartesi günü 

saat 10 ela Malzeme Eksiltme Komisyonunda bulunmaları lazımdır. 
(1717) 2--5480 

Anli.ara Menıurlar 
Kooperatif Sirketinde n: 

' 21 - Mart • 936 tarihli umumi heyet kararına tevfikan asıl hisse
leri iade edilecek olan aşağıda isim ve hisse numaraları yazılı mü • 
tekait ortaklarımızın iştirak hisselerini almak üzere bizzat veya 
mektupla 31.12.1936 tarihine kadar şirket müdürlüğüne müracaat• 
tarı rica olunur. 

Hisse No: 2674 Niyazi 2676 Nivazi 1323 Ömer 1168 Faik 4438 Ta
lat 3665 Hidayet 1212 Azmi 1208 Kazım 3706 Raşit 2394 Muhtar 2276 
Halis 2383 Bahaettin 2535 Salih 276 Süleyman 3209 Server 3482 Muh
lis 2210 Ahmet 604 Hasan 2662 Mehmet 1606 Hikmet, 3069 İbrahim 
827 Süleyman 4722 Osman 2500 Tahir 2494 Sadrettin 2605 İsmail 
4752 Şakir 3249 Haydar 1080 Ahmet 2157 Muhittin 639 Şevki 3227 
Macit 3283 Avni 2771 Nafiz 1301 Kadri 3126 Feridun 2160 Şevket 
1859 Ethem 1341 Kamil 1119 Alımet 3226 Ali 923 Halil 1314 Rahmi 
2230 İsmet 4372 Ferit 2839 Hilmi 3063 Tahsin 2671 Zikri 1946 Şevki 
869 Nazif 1236 Necati 3359 İhsan 1548 Mehmet 2668 Fahri 1247 Vas
fi 3798 Ferdun 2798 Nurettin 2268 Ali 1043 Halil 2896 Hilmi 2903 
Hilmi 2406 Tahir 2856 Basri 1041 Muhittin 2433 Niyazi 3117 Raşit 
653 Mitat 2322 Hikmet 2397 Cevdet 1224 İbrahim 4394 Tevfik 1213 
Süleyman 992 Basri 1466 Hakkı 1300 Halil 4320 Tevfik 2179 Galip 
812 Emin 504 Cemal 2398 Bahri 183 İbrahim 3163 Sami 2748 Şükrü 
177 Talat 248 Talat 2376 İbrahim 2257 Abdullah 2366 Tahsin 15 Ri-
fat 496Z,_T;_yfik 5022 İsmail 695 Aii Rıza. 2-56',5 

Dahiliye Yek.aletinden : 
Dahiliye Vekaleti, evrak kaleminde 17.5 lira maaşlı, münhal me

muriyete, evsafı kanuniyeyi haiz lise mezunlarından ve makina ile 
yazı yazmayı bilenler arasında 22-xn-936 salı günü saat onbeşte ev
rak müdürlüğünde yapılacak imti!ı.an ile alınacağından, isteklile· 
rin vekalete istida ile müracaatları. (2052) 2-5959 

Acele mühendis 
aranıyor 

Karadeniz Ereğlisindeki 171 
ve 293 numaralı maden ocakları
mızın harta plan ve fen raporla
rını yapan mühendis taahhüdünü 
ikmal etmediginden eksiklerini 
altı günde tamamlamak üzere 
çalışmağı kabul edecek mühen
disin iki gün zarfında Ankara
da Aydın otelinde madenci Re
fet adresine bildirilmesini dile
rim. 

ZAYi 
Ankara Defterdarlığından 

almakta olduğum 246 No. lu ma
aş cüzdanımı venileyeceğimden 
eskisinin hükmü olmadığım ilfrn 
eylerim. 

Cemal Arın; Çıkrıkçılar 
yokuşu Ece sokak Emin 
bey Ap. No: 1 Cemal Arın 

2-6021 

l(irahk daire 
H.-. vuzhaşında Kazım pa

şa cadde5inin methalindeki 
Mükerrem apartımanında 
beş büyük oda ve bir salonu 
havi daire kiralıktır. Kalö
rifer, sıcak su ve bütün kon
foru vardır. 

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2·-5684 

Kiralık daire 
'Geniş 4 oda hamam mutbak, 

Yenişehir İsmet Paşa caddesi 
No. 78; Telefon: 3626 2-6025 

Y enişehirde kiralık 
Ev 

3 oda, 1 hol, banvo. elektrik, 
hava ga:ıı, Adakale 18 Tele -
fon: 2655 · 2-5856 

Kiralık daire 
Çocuk Sarayı Caddesi kurşun

lu cami karşısında No. 84 B. 
Alim apartımanının birinci katı 
üç odalı bir daire kiralıktır. Su 
havagazı, banyo ve sair teşkilatı 
son sistemdir. Kapıcıya müra -
caatla her vakit görebilirsiniz. 

2-6024 

Muhasip Aranıyor 
Müessesemizin ~imi surette 

hesaplarım tutmak üzere bir 
muhasibe ihtiyaç vardır. Yazı 
ile P. K. GB e müracaat. 2- 5940 

.... Balık Yağı ~ 
Taze Kıl. 85 K. Taze 

Bu senenin 
SAKARYA ECZANESİ 

Ankara Müdafaai Hukuk 
1 em caddesi 

ALİ DlKBAŞ 

Fidan bahçesi 
İstanbul, Ortaköy, Derebo : 

yu No. 175 her nevi fidan, bil
hassa aşılı Avrupa ı?iilleri. Fi
yatı 50 kuruştan başlar. Posta ile 
sipariş kabul olunur. 2-5938 

Çiftlil" Loliantasında 
l\laestro lstingaç idaresindeki 

Salon ve cigan orkestrası 

haslamı~tır. 
> .. 

mz°l 

Her giin saat (18) (24) e kadar 2-6026 

=nıııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ SÜMER B~t\NK 1 = = ~ Umumi Müdürlüğünden: 1 - -~ Sanat Mektebi Mezunu Aranıyor : ~ 
E Nazilli basma fahrikası montajında çalışmak ve ehliyeti § 
:= görülenle rbilahare fabrika kadrosuna alınmak üzere, tesviye- ::= = ci, elektrikçi, dem~rci, su ve buhar boruları tesisatcısı, elek- § = trik kaynakçısı, 75 sanat mektebi mezunu alınacaktır. S = Taliplerin 25.12.1936 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank E = Umumi Müdürlüğüne aşaKıdaki vesikalarla müracaatları ilan §§ - -= olunur: :::: 
- 1 - Mektep mezuniyet vesikası; §:§ 

2 - Bonservis; S 
:= 3 - 3 adet vesika fotografı; 5 
~ 4 -- Nüfus kağıdı, 5 
= 5 - Hüsnühal vesikası; S = 6 - Sıhat kağıdı; 2-5983 5 
;iUdl 1111111111111111111111111111111il11111111111111111111111111111 lll lll l l I li ı 111111111111111 lai 

Yülcsek Mühendis Melctehi 
Arbrma ve Elcsiltme 

Koınisyonundan: 
1 - Mektep makine laboratuvarı için lüzumu olan Turbo - Elek

trik grupu kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 21-12-936 pazartesi günü saat 15 de Gümüş suyunda 

mekteb binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli "19500,, ve ilk teminatı "1463" liradır. 
4 - İstiyenler şartnamesini mektep idaresine müracaatla para • 

sız albailirler. 
1 - Teklif mektupları 2. inci maddede yazılı saatten bir saat ev· 

veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 2. inci maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez~ 

(2430) 2 - 5262 

1 D. D. Yollan V c Limanları umum müdiirlilğii S. ı 
A. Komisyonu İianları: 

1 LAN 

Derince limanına bir sene zarfında vürud edecek şartname ve 
mukavele projelerinde yazılı 12 türlü ameliye ile tahminen 
228,227,040 ton maden, 5941,281 ton kok kömürü ve 31871,352 ton 
malzeme ve eşyanın tahmil ve tahliye işi 21·12-936 pazartesi günü 
saat 15 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 1. inci işletme kc,miıt 
yonu tarafından ve 22910 lira 25 kuruş tahmin bedeli üzerinden ka
palı zarfla eksiltmeye konmuş~ur. Bu işe girmek istiyenlerin 1718 
lira 27 kuruş muvakkat teminat ile 1:anunun tayin ettiği vesikaları 
ve resmi gazetenin 7-5-936 T . ve 3297 No. lu nüshasında intişar et • 
miş olan taiimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 e kadar Haydarpaşada ko.nisyon reisliğine vermeleri la· 
zımdır. Teklif mektubunda 12 ameliyenin her birine ton ve cins iti· 
bariyle ayrı ayrı fiat gösterilecek ve şartname ile mukavele proje • 
sinin tamamen okunup kabul edildiğine dair meşruhat verilecektir. 
Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada komisyon kale .. 
minden verilmektedir. (1928) 2--5742 

t LAN Saçları 

dökülenler __ ,, 1 insi işletı:ne nnntakasrnda Haydarpaşa·- Ankara hattı üzerinde aşağıda mevkii, miktarı m~n 
bedeli ve teslım müddeti, muvakkat teminatı yazılı 3 mahalde balast ihzar ve vagonda veya ocakta tes • 
limi kapalı zarf usulü ile ayrı ayn eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 28-12-1936 pazartesi günü saat 15 te Hay darpaşa'da gar binası dahilindeki 1 inci işletme ko-

/''i~' , 
~-~;,., 

(·.-· • ..;,1, ... , . 

-KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla· 
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında buiunur. 

LlNlMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

misyonunda yapılacaktır. · 
İ~~eklilrei~ 2490 No. lu arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet 

ve d.ıger ve~a.ık.le ve her iş için hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzlarile her iki teslim şekline gö
re f~at tekl~fını havi zarfların üzerine hangi mahaldeki balast için olduğu yazılmak suretiyle eksiltme 
sa~tınd_e~ hır saat evel makbuz mukabilinde Haydarpaşada komisyon reisliğine vermiş olmaları ve teklif 

sahıblerının de eksiltme günü saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak istiyenlerin de Haydar• 
paşada yol baş müfettişliğine müracaatları lazımdır. 

Şartname ve muhvele projeleri ve genel şartname komisyondan paarsız olarak dağıtılmaktadır. (2022l 
Beher metre mkabınm muhammen be deli. 

Mevkii K.L.M. Vagonda ocakta müddeti muvakkat 
teminat 

414 
1654 

517,5 

teslim teslim teslim bedeli 
5520 

22050 
6900 

Mik. 
4000 

15000 
5000 
2--5922 

Vezirhan 
Bozöyük 
Polatlı 

217+000 
258+000 

479+000 

138 Kr. 134 Kr. 6 ay 
147 .. 143 .. 9 ,, 

138 .. 134 .. 6 .. 

öksürenlere : KATRANHAKKIEKREM 
• :c.. ~ • .. • . ' ' . --- ...- .. • 

Ytııi SİNEMALAR Halk 
u..,; YUN BU GECE 

Bayram müna.ebetiyle iki büyük 
film birden 

1 - AŞK GONEŞl 
2 - ul 1 inci Berlin olimpiyat.. 
lan,, nı gösteren büyijk film 

Dikkat: İki büyijk film dolayısiyle 
Donanmamızın Atina aeyehati 

a-österilmez 
Seanslar: 12 • 2.45 • 4.45 • 6.45 

gece : 9 da. 

BUGÜN BU GECE 

MİŞEL STROGOF 
Yvette Lebon - Adlphe Wolhbruck 
Proğram& ilaveten: Canlı Resimler 

Halk matinesinde (saat 10 da) a, 

HAYAT KURBANLARI 
Balkon 20 - Salon 10 kuruştur 
Seanslar: 12 • 2.30 • 4.30 • 6.30 

Gece: 9 da. 


