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Son ha.berlerimiz 
beşinci sayfadadır 

HER YERDE (5) KURUŞ 

Balkan antantı merkez bankaları 
direktörlerinin konfeı·ansında 

Yunan Başvekili ile "Ulus'' için bir konuşma 

Yunaııistan • • 
ıcın 

..;;, 
General Metaksas, 

korporatif devlet 
olduğuna 

• • • 
sıstemının uygun 
kanidir 

Pa.ra vaziyeti, 
• 

saıre 
Atina, 20 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: 
Balnn antantı devletlerinin merkez 

bankaları direktörleri konferansının so
nunda bir tebliğ neşretmişlerdir. Bu teb· 
liğde deniliyor ki: 

"Ruznameye konulan meseleler di
rektörler ve iş arkadaşları tarafından 

karşılıklı itimad ile meşbu bir bava i
çinde konuıulmuştur. Dört direktör, 
merkez bankalarının faaliyeti çerçevesi
ne dahil bulunan bütün meseleler üze
rinde tamamiyle uyuşmuş bulunduklan
nı görmekle bahtiyar olmuşlardır. 

Öteki memleketlerin de iltihalc etmit 
olduğu fransız • İngiliz • amerikan para 

Gündelik 

TVRK PARASI 
Kemal ONAL 

Artırma ve yerb mab haftum
da, bu yıl da, milli hamlenin, yeni bir 
yükseliş merhalesine daha eriıtiğini, 
heyecanla gördük. Bafbakanm bü
yük nutku ile aç.dan hafta; vazıh 
muvaff akiyet hesablan ile bütün yur
du sevinç içinde buaktı. Yurddatla· 
nn bu sevincinde memleketi idare 
edenlere verdikleri emekler için bes
lenen minnet duygusu ile bundan 
aonra aarfedecekleri geni, gayretle
re itimad ve inan hissi vardır. 

Bqbakanmuz her yıl olduğu gi. 
hi bu haftaki nu~_Armda da türk 
........... ••teri iiftiliıde clüıündük
lerlni kencllMine ha. Yamh ve kati 
üslublariyle ifade ettiler. Geçen ay
larda birkaç memlekette biribiri ar
dınca yapılan para dü!ürme hareke
ti; "milli paranın kıymetini muhafa-
7.a etmek için kati bir azinı sahibi ol
duğunu,, geçen yıl gene bu hafta i
çincle aöyliyen saym Bqbakarumı. 
zm bu kararmdaki ciddiyeti ve 8Ulll· 

miyeti izhara bir fD"At daha ver
mif oldu. Gerek o günlerin buh
ranı içinde ve gerek geçen ay, 
hükümet, resmi . tebliğlerle türk 
parumm değerinde bir dü,üklüğe 
imkin olmadığını teyid ınecburiye
tini duydu. Bu mecburiyet yunldat
lann itimadaıda bir değişiklik oldu-
8undan değil, bütün paraların düıü
rüleceii üzerinde Avrupayı saran 
encfiteden ileri geliyordu. Parumı 
dütüren memleketlerle hadiseden ön
ce yapdmıı alıt verifler yüzünden ti
caret inuhitimizi saran enditeyi bilen. 
ler, biziıDle İf yapacak muhitlere 
türk parumm değeri üzerinde temi
nat •enMkteki isticalimize hak ve
rirler. 

Saym Bqbakan, nutuklarında 
"Büdce muvazenesi ıüphe götürmi
.yecek surette emin, hatta ümid edil
cliiinden fazla varidat veren, gerek 
ıdraatte ve gerek anayide kazancı 

(Sonu 2. inci sayfada) 
• -z•.,.,,.,...,.,,,,.,. 

BUGVN 
lç sayf alarnnızda: 

iKiNCi SAYFA'DA: 
Haftalık siyasi icmal - Dil kö
teai - iç haberler 

.l)ÇONCO SAYFA'DA: 
Politika bahisleri: En yeni An
kara (Burhan Belge) - İapanya 

badiaeleri - Fransu: so•yal par
tisinin kongresi - Tayyareci 
Mari Hilsz bir kaza geçirdi. 

BEŞİNCi SA YF A'DA: 
Tefrika: Bilinmeyen insan -
Son haberler - Memleket postası 

ALTNICI SAYFA'DA: 
Gilnün spor hareketleri .. ,,,,..,.,,....,,,,,,,,,, ... 

mübadele sistemi, dış borçlar 
hakkında bir tebliğ neşredildi 

ve Yeni hükümeti, neler yaptı ve 
yapmak kararındadır? 

yunan 
neler 

daha 

anlaşmasının enternasyonal para vaziye· 
tinin düzelmesine doğru mühim bir adım 
teşkil ettiğini gören ve şimdilik buna il
tihak edememekle müteessif bulunan 
dört direktör, dünya para vaziyetinin 
düzeltilmesi eserine öteki memleketlerin 

Balkan antantı merkez bankaları direk
törleri konferansında bulunan Cumhu

riyet Merkez bankası direktörü 
B. Salahaddin Çam 

ve bilhassa Balkan memleketlerinin de 
iltihak edebilmeleri için başlıca devletle
re aid paraların kısa bir atide kati ola
rak istilfrar bulmasını temenni ederler • 

Direktörler, altın kıymetinin yüksel· 
mesi neticesi olarak başlıca ihraç mad
delerine aid fiatların mühim surette düş· 
müş olduğunu kendi milli ekonomileri 
bakımından görmüşler ve bir çok mem
leketlerin para kıymetlerini b:rbirinc uy
durmaları hareketini gerginliğin gideril
mesi ve derece derece mübadele serbest
liğine dönüş tedbirlerini takib etmesi la· 
zım geldiği neticesine varmışlardır. Bil
hassa paralarının kıymetini birbirine uy
duran memleketler için mümkün merte· 

. be tahdidler sistemini bırakarak kliring
den yavaş yavaş vaz geçmelerinin ve hiç 
değilse bunun daha ''supl" bir hale geti
rilmesi lüzumunu görmüşlerdir. Direk
törler, altın mikyasma müteallik hüküm
lerin de tadiline yol açacak olan dış borç
ların tanzimini temenni ederler. 
· Dört merkez bankası nezdinde Bal

kan antantı memleketlerinin ekonomisi 

Kamu tavın • 
Bugünkü toplanh· 
sındı1 görüşeceği 

projeler 
Tatil günleri dolayısiyle toplantıla. 

rma on günlük bir ara veren Kamutay, 
bugün saat on beşte toplanacaktır. 

Ruznamede Siirt mebusu B. Mah· 
mud Soydan'la, Kocaeli mebusu Dok 
tor General Ziya Nuri Birgin'in ölümü
ne ve Urfa mebusu B. Ali Saib Ursavaf'
ın beraet ettiğine dair hükümet tezke
releri vardır. 

Devlet Şuraaında açık a:sôlıklar 
için aeçim 

Kamutay, bugünldl toplantısında. 

devlet şurası maliye ve nafi& dairesi re
isliğine seçılmit olan Asım Yelinden 

· açılmıt olan azalık için bir seçim yapa
caktır. Adliye ve dahiliye encümenle
rinden mürekkeb muhtelit encümen, 
devlet şurası kanununun üçüncU madde
si mucibince, şu üç namzedi seçmiftir: 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

ve mali vaziyetl~rinin tetkikiyle vazifeli 
JUbeler teşkil olunacaktır. Bu ıubeler, 
dört memleket arasında esasen mevcud 
ekonomik münasebetlerin inkişafına ya
rayacak bütün hükümleri de gözden ge· 
çireceklerdir. 

Nihayet dört direktör, enternasyonal 
tediyat bankasında müşterek faaliyette 
bulunmaları hususunu da göz önünde 
bulundurmuşlardır. Bu maksadla Bal
kan antantının mezk<lr enternasyonal 
bankanın idare meclisinde temsil edilme
si arzuya değer . ., 

ŞARK 
Denıiryollan 

--satın alma mukavelesi hüküme
te arzolunmak üzeredir. 

Hükümetle şark demiryollan şirketi 
arasında işletme imtiya.z:ınm satın alın· 

ması hakkında devam eden müzakereler 
neticesinde tekarrür eden esaslara göre 
ihzar olunan mukavele projesi hüküme
tin tasvibine arzolunmak üzeredir. Şir· 

ketin devlet demiryollan idaresine devir 
ve intikaline hazırlık olmak ve §İmdiden 

. şirketin yüksek memurlariyle birlikte 
çalıimak üzere nafıa vekaletince intihab 
olunan devlet derniryollan umum müdür 
muavini Cemal Hidayetin reisliği altında 
bulunan bir memur heyeti bugün ts-
tanlıula varmış bulurur.aktcdır. 

Dünya, serbest mübadele ve serbest 
çalışma devrini yaşarken Yunanistan 
mesud milletler arasında idi. Yunan 
vatandaşları tacir, gemici, sanatkar ve 
işçi olarak dünyanın dört bir yanında 

Yunan Başbakanr General Metalcsasın 

gazetemiz için arkadaşımıza 
verdiği bir resmi 

çalışır, anayurda tasarruflarını yollar
lar, Atina'da da fransız parlamentariz· 
minin ufak bir benzeri memleketi idare 
ederdi. ' 

Dünyanın ekonomik şartları değif· 

Sonbahar At yarışlarının on 
ikincisi dün yapıldı 

Sonbahar at yarışlarının on ikincisi 
dün yapıldı. Havanın geçen haftaki gibi 
soğuk olmasına rağmen hayli kalabalık 
vardı. Koşular çok muntazam oldu ve 
her hafta olduğu gibi bu hafta da heye· 
canla takib edildi. 

Dünkli yarrşlar1 ıerelJendiren BaşbJ· 
karıımız Adli1e Bakam ve dostlariyle 

Birinci koıu: 
Uç yagındaki yerli yarım kan ingili% 

erkek ve dişi taylar arasında idi. 1krr 
miye birinciye 225, ikinciye 55, üçün
cüye 20 lira olmak üzere 300 lira idi. 

Mesafesi 1800 metre olan bu koşu. 
ya B. Yueuf Örücünün Andrahudunu, 
(binicisi Gola, K. 58,5), B. Salih Te

melin Gülzarı (B. Bayram, K. 58,5), B. 
. J(hrmm Koo.tıee'i ( B. Pau4 K. 56,5), 
.ıene B. Salih Temelin Mahmureai (B. 
Mustafa. K. 50,5) girdiler. 

Netice: 
Birinciliği Gülzar, iıki.ıM:iliği Andra

budin aldı. Ganyan aynı zatın atı o'
duklarından dolayı Gülzar ve MahııN
reye oynıyanlara verildi. Ganyan 160, 
plaseler 110-120 kuruştu. 

ikinci koşu (Handikap koşusıı)t 
Üç ve daha yukarı yaşta halI. kan 

İngiliz at ve kısraklarına mahs\llltu. ik
ramiye birinciye 300, ikinciye 7$,.titiön
cüye 25 lira olmak üzere 400 Ula idi. 

Mesafesi 2100 metre olan bu koıuya 
B. A. Atman'ın Grandezzası (B. Filipe., 
K. 63), B. Akifin Betyarı (B. Davud, 

(Soau 6. uı.ı sayfada) 

Dlıdl ikinci yarışta birinci illa idJJe ilcl atm varıı nohanadaki 
vaziyetleriai göst• ren ldt. eastantaDe 

ti, Yunanistan birçok maceralar geçirdi, 
nihayet gırtlağa kadar borçlu bir mem
lekette sıkıntı kendisini bütün mana• 
siyle duyurdu. Arka arkaya birçok in
tihablar, sıyasal değişmelere rağmen, 

parti menfaatlarını yurd menfaatları

nın üstünde tutan telakki, parlamento 
sistemini Yunanistanda i'lcyemez bir 
hale koydu ve biribirini takib eden 
taklibi hükümet teşebbüsleri, isyanlar 
ve kıyamlar, yunan yurdseverlerine ye
ni bir yol tutulması lüzumunu durma • 
dan telkine başladı. İşçi sınıfı bakım•ıs 
dı; Atina, Pire ve Selinik gibi endüstri 
merkezlerinde Kavala, lakeçe gibi til
tün işleme mıntakalarında ve fakir 
mübadillerin bulundukları muhitte yu
nan sosyal hayatını derinden tahrib e
decek komünizm propagandası alıp yü
rüdü. Tatbik olunan seçim usullerine 
göre komünist mebusların meclisteki 
sayısı azalmı' olmasına rağmen, komil• 
nizm Yunanistn için haylı tehlikeli ol• 
muştur. 

Matbuatın hürriyeti, yurdun umumi 
menfaatleri sınırını daima aşmakta id'4 
parti faydasından üstün hiç bir milll 
fUura bağlılık göstermeyen gazeteler, b9 
anarşik hareketleri adeti teşci etmekte 
idiler. 

Halbuki Yunanistanın ekonomik va
ziyetini toparlayabilmesi birçok polit~ 
tesirlerle manen ve maddeten çok hır

palanmış olan ordu ve donanmasını ye
ni baştan tensik ve teçhiz etmesi için 
sük<lna ve in.ucuna ihtiyacı vardı. İşte 
bu müşküller içinde bulunan bu memle
ket, bir gün ağustosun beşinde umumi 
bir grev ilanı tehlikesine maruz kaldL 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Fıkra 

ANITLAR 
Her gün ıautelerimizde, Aaadola.. 

aun şu veya bu kasabasında yeni bir ., 
_nıt dikildiğini okuyoruz. Bu amtlar ya 
Atatürke lcar§l sarsılmaz sayg1DJ1zııı, 

7abud balka bazı mi111 vahları dailllll 
)Jatırlatmalr. niyetiain eserleridir. 

Ve birt;okları gert;elcte.a buin pyııa 
/erdir. O kadar ki Atatarke bilrmet va 
minnet duygumuz ve u.ler bitıru11ıa 
bağlılığ111us11 bisi bir gla, bauluıd 
düzeltmlye .,.. bazzlarıaı 7ealdeıı 7a,,,. 
mıya sevked«elctir. 

Anıt yapmağı ~slei ediaeıı mqbaıı 
Avrupa sanatldrlarmıa dabl, hele ~ 
zim telldnlerimisia lada tesiri altmdc 
}aldıklan zaman. ae kadar az mıznl,, 
lak olduklar1nı giJriiyoruz. Halbu8 
biJdceleri buk.ıdar masraf etmiye elve.. 
rişll olmıyaa bayiJk Hçli ka.sabalU. 
sanatla biç alı~ verişi olmryan ve e.w.e
lerini taJÇr1ara ısmarlıya11 ldmselen. 
ellerine diJşüyor. 

Basit ve doğru tedbir, türk sayglSI 
kadar tilrk zevldne ve ldlltürilDe deliJ 
telUld edildiğim flipbe olımyaıı 68 
eserleri merkezbl salüiyetli lıoatto1* 
altına alma.Jctır. Hakümetin ba yoldalll 
kararım öğrenmek bizi teseJU etme.lıııt 

tedlr. 
Daha bu anıtlardan büyiik küçül 

binlercesini 7apacağız. Tarkiye cadd .. 
Jerl, m-ydaaları v~ parklar1 acıklı bll'ı 
"surette hoşturlar. Fakat aıutlarımısla 
onları, vaktiyle tiJrk amt • Çtlf11Je'leri .. 
nin veya ona benzer sanat eserlerinid 
süslediğ! gibi zenginleştir~ğiz. 

Tilrkiyenia cümhuriyetin hürriyet.. 
leri ile bqlamrş olaa heykeller ve hey .. 
kelli anıtlv devri, zevk nolcsanlarznnı 
teşhirine değil, canlı ve ıevkli bir kDI• 
taran uyanış deliJleri olmıya yaralJJllıııı 

lıdır. • Fatay 



SAYFA 2 

Haftalık Siyasi icmal 
AVRUPA MESELESi. 

İspanya meselesi artık İspanya me
aelesi olmaktan çıktı ve Avrupa mese
lesi halini aldı. Bfiyilk devletler arasın· 
daki münasebetlerin hangi safhası ele 
alınsa, gelip İspanya meselesine daya· 
nıyor. Sovyet Rusya, Fransa, İtalya ve 
Almanya tebaası İspanya toprakların • 
da muharebe ediyor. Londrada toplanan 
bitaraflık komisyonunda bu devlet se
firleri mücadele halindedir. Milletler 
Cemiyeti konseyi İspanya meselesiyle 
meşgul. İngiltere ve Fransa tarafından 
ileri atılan tavassut teklifi de bu safhası 
çok meseleye yeni bir safha daha ilave 
etti. 
HARB HAREKATI. 

Harb vaziyeti hafta arası değişmiş 
değildir. Şunu söyliyelim ki bu harekat 
hakkında gelen haberler daima mütena
kızdır. Sovyet kaynakları hükiimet kuv
vetlerinin galebeleri hakkında haber ve
riyor. Al'llan ve italyan radyoları ise 
isi kuvvetlerinin muzafferiyetlerini 
bildiriyor. Her halde faşist kuvvetleri • 
nin olduklarr yerde saymakta olduklarr 
ve şimalde Oviedo mıntakasında hükü
met askerlerinin mevzii bazı zaferler 
kazandı:ı anla;;ılmaktadır. Bununla be
raber, ne bir tarafın galebesi, ne de 
diğer tarafın mağliıbiyeti netice Uzeri· 
ne amil ol.ıcak derecede ehemiyetli gö
rülmüyor. 

* * "' 
DlPLOMAI SAFHASI. 

İspanya meselesinin diplomasi saf
hası eylülden beri Londrada bitaraflık 
komisyonunun müzakereleri etrafında 

toplanmıştı. Ancak iki yeni vaziyet dip· 
lomasi çe:çevesini gerıişletmiştir. 

1 - Evvela İtalya ve Almanya Fran· 
ko hükümetini resmen tanımışlardır. 

2 - Sonra İtalya ve Almanyanın 
Franko hükümetine yardım icin İspan
yaya asker yolladıkları anlaşıldı. 

Bu iki vaJ.:iyet üzerine İspanya, ltaL 
ya ve Almanyayı Milletler Cemiyetine 
şikayet etmiş ve İspanya meselesi Lon· 
dradan Milletler Cemiyetine intikal et
miştir. 

MiLLETLER CEMiYETiNDE : 
Milletler Cemıyeti konseyi !span -

yanın şikayetini dinlemek için fevkal
ade olarak içtima etti. Ancak bu içti • 
maa büyük devletlerin birinci derecede
ki devlet adaml;lrr iştirak etmediklerin
den sönük geçmiştir. İçtimada İngilte
reyi Eden yerine Cranborne, Rusyayı 

Litvinof yerine Potemkin, Fransayı 

Delbos yerine Vieno temsil etti. Alman· 
ya cemiyete aza olmadığı için içtimada 
bulunmadı. İtalya da bu defa Cenevre
ye mümessil göndermedi . 

İçtimada İspanya dış bakanı Alvorez 
del Vayo İspanyanın davasını anlattı. 
ispanya hükümetinin tanınmış resmi 
hükümet olduğunu, her devletin İspan
ya hükümetine yardıma resmen hakkı 

olmakla beraber, devlctler:n bitaraf kal· 
maya karar verdiklerini, İspanyanın !.;u
na boyun eğdigini, fakat son zamanlar
da bazı devletlerin bu bitaraflık kaide. 

terine de riayet etmediklerini bu yüz • 
den Avrupa sulhunun tehlikeye düştü
ğünü bildirdi. Diğer murahhaslar da 
söz alarak İspanya ihtilalinin genişle
mesine mani olmaya azmettiklerini söy· 
ledikten sonra nihayet şöyle bir karar 
verildi: 

İspanya ihtilali Avrupa sulhu için 
bir tehlikedir. Bu tehlikeye karşı en mü. 
cssir çare bitaraflık prensiplerine ria
yetten ibarettir. Milletler Cemiyeti kon
seyi bitaraflık siyasetini bir defa daha 
teyid ediyor. Fakat bunun tatbikini 
alakadar devletlere bırakıyor. Sonra 
Fransa ve İngiltere tarafından yapılan 
tavassut teş:bbüsünü de iyi karşılayor. 

* * * 
TAVASSUT TEKL!Fl. 

İspanya hükümeti, meseleyi Millet -
ler Ceiyetine götürürken, lngiltc 
re ve Fransa da ihtilalciler ile İspanya 
hükümeti ;ırasında bir tavassut teklifi 
ni ileri sürmüştü. Bu teklife Sovyet Rus 
ya derhal muvafakat cevabını vermiştir. 
İtalya ile Almanyaya gelince; bu dev. 
Jetler üç dört gün bekledikten sonra 
her ikisi de aynı mealde birer cevab ver
mişlerdir. İtalya ve Almanya, öteden -
beri İspanya işlerine karışmamak pren
eipini müdafaa ettiklerini söyledikten 
aonra bu prensipin her safhaya şamil ol
masını, yani İspanyaya silah ve harb 
malzemesi gönderilmemesi kadar da İs
panya davasında ne lehte ne de aleyhte 
propaganda yapılmamasını istediklerini 
bildirmektedirler. Hatırlardadır ki Sov
yet matbuatiyel bazı aol cenah fransız 
gazetelerinin İspanya bükümeti lehin • 

deki şiddetli yazıları karşısında Alınan
ya Ye İtalya vaktiyle böyle bir teklif 
yapmışlar, fakat bunu matbuat hürriye
tine tecrrii% telakki edileceği ileri sü
rülerek. Fransa tarafından kabul cdilc
memiştL Kabul edilse de her halde 
Fransada tatbiki kolay değildir. Şimdi 
İtalya ve Almanya diğer devletlerle her 
hususta tq.riki mesaiye hazır oldukları
nı tekrar bildirmekle beraber, bu tavas • 
aut iJinden de bir netice çılmuyacağı 
anlaşdmaktadu. 

• $. 

ÇlN'DE BlR DARBE. 
Çin dünya barışı bakımından bugün 

dünyanın en tehlikeli noktalarından bi
ridir. Bilhassa japon - alman anlaşma
sından sonra da bu tehlike daha ziyade 
artmıştır. Bunun içindir ki Çinde olup 
bitenler, her tarafta alaka uyandırıyor. 

Hafta içinde Çinde garib ve garib 
olduğu kadar da tehlikeli bir hadise 
çıktı: senelerdenberi Çin' in mukadde • 
ratına hakim olan Mareşal Çan • Kay • 
Şek, şimal eyaletlerinden birinde isti -
rahat etmekte iken ansızın tevkif edil
di. Şansi denilen bu eyalet, vaktiyle 
Mançuryanın hakimi olan Çansolin'in 
oğlu Çan Su Liang'ın kumandası altın
da bulunmakta ve Çin lideri de bu ku • 
mandanın emriyle tevkif edilmiş bulun
maktadır. 

Mesele Çin'de her zaman görülen bir 
generaller mücadelesi değil, daha ehe
miyetlidir. Bunun arkasında da komü
nist, faşist daha doğrusu rus ve japon 
nüfuzu davası vardır. Çan Su Lian~, 

l\lançuryanın japonlar tarafından işga
li üzerine Çine iek;lmişti ve o zaman -
danberi de Şansi eyaletinde sözde ko. 
münist nüfuziyle mücadele etmekte idi. 
Fakat bu kumandan Çinin komünist teh
likesinden ziyade japon tehlikesine ma
ruz kaldığını anlamış ve komünistlerle 
mücadele edeceği yerde onlarla birleşe. 
rek Japonyaya karşı hareket etmeğe ka
rar vermiştir. İşte Çan Kay Şek'in tev
kifi bu karar neticesidir. Asi kuman -
dan bu hareketiyle Çin hükümetini Ja
ponyaya karsı harekete icbar etmek is
temiştir. Bu hareketin sulh bakımından 
tehlikesi meydandadır. Nankin bükü -
meti asi kumandana karşı asker yolla • 
mış ve bu zorbalık ile siyaseti değişti· 
remiyeceğ\ni ilan etmiştir. Ancak Uzak 
Şark vaziyeti hata endişe verici olmak
ta devam ediyor. 

• • • 
PAN AMERiKA KONGRESi. 

Buenos Ayreste toplanan Panameri
ka kongresi hala müzakerelerine devam 
ediyor. Amerika kıtasında sulh ve mü
salemetin devamını tem.in için şimdiye 
kadar otuza yakın proje verilmiştir. An

cak anla}lhyor ki yeni dünyada Ameri
ka devletlerine mahsus bir Milletler 
Cemiyeti teşkil etmek şimdilik mevzuu 
bahis değildir. Şimali Amerika ittihadı 
buna razı değildir. Amerika devletleri 
arasında sulhun muhafazası için şimali 
Amerika ittihadının şimdilik gidebile
ceği en ileri adım, bir tehlike zuhurun
da istişareden ibarettir. Bu istişare ki
min tarafından ve nasıl yapılacak? He
nüz belli değil, bir istişare heyeti mi 
kurulacak? Yoksa yirmi bir dış bakanı 
mı istişare edecek? Bu ehemiyetli nok. 
ta şimdilik mübhemdir. Fakat yüz yirmi 
senedenberi Monroe kaidesiyle idare e
dilen cenub ve orta Amerika <levletleri 
bu kısır neticeyi bile ileriye doğru bir 
adım saymaktadırlar. 

"'* * 
lNGILTERE. lTALYA: 

Musolininin Milano nutkundan be
ri devam eden İngiliz _ italyan müzake
releri nihayet müsbet bir neticeye var
mış görUnUyor. İngiliz dış bakanının 
Avam Kamarasında söylediği sözlere 
bakılacak olursa, İngiltere ile İtalya 
Akdeniz üzı:rinde anlaşmış bulun or
lar. Ancak bu anlaşmanın mahiyeti he
nüz resmen ilan edilmemiştir. Bir riva
yet~ göre, iki devlet Habeşistan üzerin
de de anlaştıktan sonra bunu neşrede • 
ceklerdir. Ve Habeşistanın taksimi ile 
1ngiltereye Çano gölü civarının bırakıl
ması esası üzerine bir uzlaşmaya varıl
mak üzeredir. 

Müzakere mevzuunun Habcşistana da 
tamil olup ol~dığı henüz kati olarak 
belli olmamakla beraber, her halde ge• 
rek İngiltere ve gerek İtalyanın biribir
leriyle ani~ istedikleri fÜphesizdir. 
İtalya pmdilik kendisini Avrupa dışın
daki hedefine varmış görüyor. Evvela 
Laval ile anlilfarak Habeşistan teşebbü
süne girdi. Almanya ile bera!Jer yürüye
rek bu te. ebbüsü intaç etti. Şimdi de 
eski siyasetine, İngiltere ile dostluğu • • 

Hakimler arasında 
Nakiller ve tayinler 

Mudanya müddeiumumt muavinliği· 
ne Vize müddeiumwnisi Süreyya, Tor
balı müddeiumumiliğine Silvan müd
deiumumisi Suphi Nahid, yeni ihdaa o
lunan Tire hikim muavinliğine hukuk 
mezunlarından Belkis, yeni ihdas olu
nan Adana hakinı muavinliğine hukuk 
mezunlarından Muazz~ Ordu icra me. 
murluğuna hukuk mezunlarından Sabi. 
h~ ıeni ihdas olunan Edirne bakim 
muavinliğine h:.ıkuk mezunlarından 

Hadiye, yeni ihdas olunan Bursa ba
kim muavinliğine İstanbul hakim nam
zedi Ayşe Nezahet, Polatlı hakim mu
avinliğine hakim namzedi Enise, yeni 
ihdas olunan Geyve hakim muavinliği
ne hukuk mezunu Ayşe Füruzan, Or
du bakiın muavinliğine Ordu icra me
muru Gevherşad, yeni ihdas olunan Ur
fa haklın muavinligine Elmalı sorgu 
hakimi Mehrned İhsan, Elmalı sorgu 
hakimliğine Elmalı haklın namzedi 
Kadri, Uluborlu hakim muavinliğıne 

Urfa sorgu hakimi Mehmed Mithat, 
Urfa sorgu hakimliğine Kocaeli hakim 
namzedi Mehmed, Zara hakim muavin
liğine Reşadiye sorgu bakimi, İbrahim, 
Reşadiye Sorgu hakinıliğine Kastamo
ni hakim namzedi Ahmed, yeni ihdas 
olunan Siird hakim muavinliğine Sinob 
bakim namzedi Vehbi, Nezih hakim 
muavinliğine lslahiye sorgu bakimi 
Kaznn, Islahiye sorgu hakimliğine An
kara hak.im namzedi Ahsen, Birecik ııa.. 

kim muavinliğine hukuk mezunların

dan Edib, Urfa bakim m~vinliğine Er
zurum sorgu hik.imi Fethullah, Erzu
rum sorgu hakimliğine hukuk mezun
larından Sıdkı, yeni ihdas olunan ~-

libolu hakim muavinliğine hukuk me
zunlarından Mevhibe Naciye, yeni ih· 
das olunan Balıkesir hakim muavinli
ğine hukuk mezunlarından Lezize Mu. 
azzez, yeni ihdas olunan Kastamoni ha
kim muavinliğine hukuk mezunların· 

dan Saadet, yeni ihdas olunan Çubuk 
hakim muavinliğine Polatlı hakim mu
avini İhsan nakil ve tayin olunmuşlar

dır. 

HUKUK F AKOLTESINDE 

l(onferans 
Bugün saat 17 .30 da hukuk fakülte

sinde profesör Suheyp Nizami Derbil ta
rafından ''Roguin'in Türel Okulası" 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

na avdet etmek istiyor ki İtalya için en 
elverişli siyaset Je budur. İtalya Avru
pa kıtasında Almanya ile birlikte yürü
mekte mahzur görmeğe başlamıştır. Ci
ano'nun Berlini ziyareti günü Alman -
ya • İtalya mukarenetinin en ileri had
dine vardığı gün olmuştur. Ondan son
ra İtalya yan çizmeğe başladı. Ve İngil
tere ile anlaşmak yollarını aramaya ça
lıştı. Ve öyle görünüyor ki bulmuştur 
da .... 

• * "' 
1NG1LTERE BUHRANI. 

İngilterede sekizinci Edvard'ın ev
lenmesi yüzünden çıkan buhran, impa
ratorluğun üzerinden bir fırtına gibi 
gelip geçti. Sekizinci Edvard istifa et
ti. İstifa ettiği günün karanlık gece • 
sinde İngiltereden ayrıldı. Yerine altın
ci Corc tahta oturdu. Ve i.ngiliz siyasi 
hayatı da normal vaziyetine avdet etti. 
İngiliz devlet adamlarının neden kork. 

tukları ancak bu buhran geçtikten son
ra anlaşılıyor. Sekizinci Edvard'ın 
Baldvin'i değiştirerek - değiştirmeğe 
kanunen hakkı vardı - yerine mesela 
Çurçil gibi şahsına sadık bir başvekil 
geçireceğinden, yeni başvekilin de par
lamentoyu dağıtarak, kıralın izdivacı 

meselesi etrafında bir intihabat yapma· 
sından korkuluyormuş. Filhakika bir 
taraftan halk tuafından sevilen kırat 
ile etrafına toplıyacağı politikacılar, 

diğer taraftan da İngilterenin politika 
mekanizmasını idare edenler arasında 
bir mücadele çok tehlikeli olabilirdi. 
Sekizinci Edva:rd böyle bir yolu takib 
etmekten çekinmilJ ve istifayı tercih et-
ıniştir. :~ 

Dünkü hava 
Sıf mn üstünde beş dere

ceye kadar yükseldi 
Meteoroloji enstitüsünden aldığımız 

malumata göre dün memleketin şark böl
gesinden maada diğer yerlerinde hava 
daha ziyade ısınmıştır. Ankarada dün 
evvelki güne göre 12 - 13 derece ara
sında bir suhunet yükselişi olmuştur. On 
gündenberi gündüzleri sıfırın altında ka· 
lan aubunet dün sıfınn üstünde beş de
receye kadar çıkabilmiştir. Karadeniz, 
Marmara ve Trakya bölgeleriyle cenu
bu şarlci•kısmı yağışlı geçmiştir. Yağış 
Gazianteb ile Bursada kar şeklinde ol
muştur. Dün Ankarada en yüksek suhu
net sıfmn üstünde beş derecede kalmıi· 
tır. 

Yüksek iktısad ve ticaret 
mektebinin ıslahı 

İktisad vekaleti kendi idaresinde bu
lunan yüksek iktisad ve ticaret metkebi
nin ve ona bağlı lise ve orta mektebin 
bugünün ihtiyaçlarına uygun bir surette 
islabına karar vermiş ve ilk iş olmak ü
zere direktörlüğe profesör Ali Fuadı ta
yin ederek 2 muallim ve 4 idare memu
runu da vekalet emrine almıştı. 

Vekfilet islab yolundaki tetkiklerine 
devam etmektedir. Mektebte bilhassa 
disiplin temin etmek için bir talimatna
me tanzim edilmiş ve bu talimatname 
vekfilet makamınca tasdik ")(filerek meri
yet mevkilne konulmuştur. 

Konya'da bir ziraat tec
rübe istasyonu açılıyor 

Ziraat vekfileti Konya sulama saha
sında muhtelif ziraat mahsulleri üzerin
de örnek ve tecrübe ziraati yapmak üze
re bir tecrübe istasyonu açacaktır. Ayni 
zamanda Konya Ereğlisinde sulu ziraat 
mahsulleri üzerinde tecrübeler yapmak 
ve muhite örnek olmak için ayrıca bir 
tecrübe tarlası ihdas edilmiştir. 

Sorgu hakim vekillerinin 
imtihanları 

Yeni hakimler kanuniyle adları sor
gu hfilcim vekili olan sorgu hakimleri
mizin imtihanlarına devam olunmakta
dır. Hakimler kanununa göre, kurulan 
husmt bir komisyon tarafından 3 üncü 
gurup sorgu hakimlıği imtihanı bu ayın 
22 sinde hukuk fakültesinde yapılacak
tır. İmtihan komisyonu Kamutay Adli. 

ye encümeni mazbata muharriri B. Sa
lah Yargı, 1.'emyiz Mahkemesi azaların· 
dan BB. Selim Nafiz ve Ali Rıza, hu
kuk fakültesi dekanı B. Baha ve pro
fesörlerinden B. Sabri Şakir'den müte
şekkildir. 3 üncü gurup imtihanına 35 
sorgu hakim vekili girecektir. 

Kamutay çağrılan 
Arzuhal Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 

Dl f, KÖSESi: 

"Spor genel merkezi tarafından orga
nize edilen Çekoslovakya takımlarından 
Çeki Karlin ayın 12-13 ünde iki maç 
yapmak üzere Ankaraya gidecektir.,, 

"Spor genel merkezi'' diye Türki
ye'de bir makam yoktur. "Türk Spor 
Kurumu" vardır. Sonra Türk Spor Ku
runıunun organize ettiği maçlar mıdır, 
yoksa Çekoslovak takımları mı?, 

•:t:::C 

''Yalnız bildiğim bir şey varsa ha
yat bugün kadar omuzlarına ağır gelme
mişti.,. 

''Bugün kadar'' denilemez. uBugün
kü kadar" denilmek lazımdı, 

*** 
"Filarmonik orkestrasının her hafta 

müzik öğretmen okullUlda vermekte ol
duğu halk konserleri bugün tasarruf 
hatftası ve bayram dolayısiyle konser ve 
rilmiyecektir.,, 

Cümle sonunda konser kelimesinin 
ikinci defa tekrarlanması cıimlenin ir
tib3tını bozmu~tur. 

Afyonda C. H. P. İl kon
gresinin toplantısı 

Afyon, 20 (A.A.) - C. H. Partisi 
il l;ongreai merkez ve ka%&1ardan ccien 
bütün murahhasların i§tirakiyle akde
dildi. Ko~re, akşam geç vakte kadu 
devam etmiı. kaza kongrelerinden celen 
dilekler tetkik edilmittir. 

Yeni bir hastane yapılınası kabul e· 
dilen dilekler arasmdadır. 

Zeytinciliğimizin inkişafı 
temin edilecek 

Zeytincilii:imizin inkişafı için alına
cak tedbirler üzerinde görüşülmek üze
re zeytin mıntaka mütehassısları riraat 
vekaleti tarafından Ankaraya çağırılm.ış
lardır. Mütehassıslar bugün Ankaraya 
gelecekler ve ziraat vekili B. Muhlis 
Erkmenin reisliğinde içtima edecekler
dir. 

Bu toplantıda zeytin işleriyle alaka
dar mebuslanmızın da bulunacaklan 
haber alınmıştır. 

Gündelik 

'ftJRK F ARASI 
(Başı 1. inci ~yfada) 

her sene artmakta olan memleketin 
milli paraamm kıymet ve kudreti, 
elbette f Üpheden azade, herhangi 
memleketin paraaiyle boy ölçecek 
kudrette bulunması lazımdır.,, de
mekle bu mevzuu en vıazıh 'f'e muk
ni ~kliyle ifade ehnitlerdir. 

Y urddaşlarm her mevzuda oldu
fu gibi milli para işinde de teflere 
bealediği en geniş itim.ad ve emniye
ti, her s~ne kabaran tasarruf rakam. 
lan riyazi bir katiyetle ifede etmek. 
tedir. 

Şeflerin, en güç meseleleri ken
dine itimadla izah ederek yeti§timıiş 
olduğu milli şuur; genİ§ bir emniyet 
içinde reyini verir, toprağım sürer, 
yuvasını kurar, tasarrufunu yapar. 
Ancak zaman zaman yabancı mu
hitlerde, bqka §&111arla yapdan pa· 
ra hareketleri içinde Türkiyeyi de ka .. 
blmq görmek iatiyen yabancdan; 
Yeni Türkiyeyi tannnalarmı tavsiye 
yerinde olur. Haftanın açık besabla
rmdan sonra onlarm kararlarmuz~ 
daki ciddiyet ve samimiyete itimad 
etmeleri basit bir insaf ıiymesidir. 

Sayın 8afbakan "bizde itimad 
meselesinin, bütün tedbirlerin ba
fIDda gelecek bir unsur olduğuna ka
niim,, derken her dürüst İf sahibinin 
haklı bir dileğini ifade etmiş oluyor
du. Salahiyetli ve meıul zatların bir 
hafta süren mesaisi ise, yalnız itima
dın değil, en geniş takdir hissinin 
kavnyamıyacağı kadar genİf ve yük
sektir. 

Türk parasının sabit olufundaki 
bütün faydalan saymak bu sütunla
ra sığımyacaktır ve hepimiz bu baf. 
tanm nutuklarını dikkatle dinlediği
miz için esasen buna da lüzum yok
tur. 

Gazetemizin diğer sütunlarında 
Balkan antanb ihraç bankaları mü
dürlerinin Atinadaki toplanblann .. 
dan sonra neşredilmif bir tebliğ var
dır. Bu telgraftan aldığımız şu par
ça sabit türk parasının dünya eko
nomisinde bir salah unsuru olduğu
nu izah etmektedir. 

"Dünya para vaziyetinin düzel· 
tilmesi eserine diğer memleketlerin 
de bilhassa Balkan antanb memle
ketlerinin de iltihak edebilmeleri i· 
çin, baflea devletlere aid paralann 
kısa bir atide kati olarak istikrar bu1-
masmı temenni ederler.,, 

Y dlardanberi istikrar içinde milli 
vazifesini yapan türk parumm, bü
tün Atatürk eserlerindeki iyiliği ve 
güzelliği taşıdığının dost muhitlerde 
salahiyetle ifade edilmi! olmasını 
zevkle anmak bir vazifedir. 

KEMAL ÜNAL 
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Politika bahisleri 

EN YENİ 
Arıkaranrn data yenisi olabilir mi? 
Bir babanın zözü önünde büyüyen 

ÇOCuk yahud bir bahçıvanın gözü önün
de büyüyen bir fidan gibidir. Bu bizim 
her gün içinde yaşadığımız Ankara ... 

ANKARA 
bulamazsınız. Dinamizmin blttiği nok. 
tada statizm başlar. Şehirlerde de, in
sanlar, şehirlerini onlarrn asıl bu sta. 
tik devirlerinde tanırlar ve severler. 
Şehir, bitmiyen bir hareket ve tüken
miyen değişiklikler ile onları yoran bir 
~ey değil,, semtlerinin ve kucakladığı 

müesseselerinin karakterleşmesi ile on
ları kendi bağrına basan ve kendisinin 
tiyrakisi kılan zengin ve hatıralara ha
tıralar katan bir muhittir. 

HABERLE 
işinize gidı!rken geçtiğiniz caddeyi 

birgün toz duman içinde görürsünüz. 
''Yaprlıyor ... " dersiniz ve her gün zah
ınet erierek geçersiniz. iki ay sonra far· 
kına varırsınız ki sade o cadde değil o
na yakrn bulunan birçok caddeler ve so
kaklar birden, manzaralarını değiştir • 
llliştir. Oracıkta bir "asfalt caddeler'' 
alemi doğmuştur. 

Tıpkı bunun gib;, günün birinde, 
Atatürk bulvarı, karşınıza, iki tarafı 

apartımanlarla gerilmiş muntazam bir 
§ehir parçası halinde çrku. 

içinde yaşadığımız için, Ankaranın 
değişen detaylarını günü gününe takib 
edemiyoruz. Fa~t arada bir, bakışımız 
ve düşüncemfa karşısında tamam bir par
ça görüyor, ve o zaman, şehrin inkişaf 
etmekte olduğunu idrakimize kabul edi
yoruz. 

Ankaradc, her yıl, böyle bitmiş bir 
kaç parça vardır. Bu sefer bunları idra
kimizin içine yerleştirmek ve bu suret
le, biitün şehir hakkında bir etraflr gö
rüşe sahib olmak lazımdır. Fakat, eğer 
bu parçalar yanyana deği/Jerse, bu ame
liyeyi senede bir yapmak güçtür. Yahut, 
bir kaç ay için Ankaradan ayrılmış ol
mak şarttır. O zaman bir güzel eseri i
kinci defa okuyormuşsunuz gibi, yeni 
baZI hususiyetler ve karakterlerleşme
ler görürsünüz. Yenişehir, size daha or. 
ganik görünür. Cebeci, çok daha sevim
li bir semt olmuştur. Keçiörene giden 
yol ile eski Çankırı kapısı arasında san
ki artık hiç bir ilişik kalmamıştır. 

Her dinamik varlık böyledir. Hiç bir 
gün bu varlığı, bir gün önceki halinde 

Mesela lstanbul, bundan 100 yıl ön
ce böyle imiş. Bizim Ankara, henüz bu 
çağına gelmemiştir. Henüz gençtir, hır
çındır ve bizleri istediğimız kadar rahat 
ettirmemektedir. Bundan daha tabii ne 
olabilir? Biz Ankara'yı memleket inşa
sının bir sembolü bildik. Burada nabız 
yavaşladığı gün, memleketin baştan ba
.şa yapılmış olması gerekir. Buna halbu
ki henıiz vakit var. 

Gelelim "en yeni Ankara'' ya. Bu "En
yeni Ankara,, ıstasyon civarında yükse. 
liyor. Gar binası yapılmaktadır. At ya. 
rrşlarr sahası ile Stadiurn ise, kapılarrnr 
kullanrşa açmış bulunuyorlar. "Kültür 
parkı,, da başlayıp bittiği gün, bu "En 
yeni Ankara,, yı görmemek kabil olmı
yacaktır. 

Geçenlerde eski futbol arkadaşlarım

la, hayatımda görmediğim kadar güzel 

bir sahada yirmi dakika kadar topun pe

şirıde koştuktan sonra, bunu düşün

düm. Bizim gençliğimizde, bize boyle 

şeyler verenler yoktu. Biz futbolu "Kuş

dili,. çayırında ögrendik ve "Union ku
Jüp,,de oynadık. "Yeni memleket,, ve 
''Yeni Ankara,, nın sahibleri ve miras
çılarr olacak nesiller ne bahtiyar nesil
lerdir? 

BURHAN BELGE 

FRANSIZ SOSYAL PARTİSİNİN KONGRESİ 

l(on«re, ı>artinin iç ve dış işler 
lıald~ındak:i görüşleriııi anlatan 

hev~ ıınameyi alkı~larla l\.ahul etti 

B. dö La Rok 

Paris, 20 (A. 1 
A.) - Dö la Rok'
un partisi olan 
fransız nasyonal 
p artisi kongresi
da B. İbarnega

rey, ittifaklar si
yasetine ve Stresa 
cephesine dönül
mesini iltizam et
miştir. 

Kongre, bun

dan sonra cumhur 

reisi için bakan

ların tayini husu-

sunda, fesih meselesinde ve beyanname 
neşrinde hakikaten bir hakka sahih ol
nıasını istiyen bir partı beyannamesi:ı; 
alkışlarla kabul etmiştir. Bu beyan'la· 
nıede Başvekilin umumi politikayı ve 
nıali işleri alfikalandıran bütün ukudu 
imzalamağa mecbur olması ve bakan· 
ların şahsi idarelerinde mesul tutulma

ları istenilmektedir. 

Beyannamede partamentodan masarif 
ihtiyarında ilk teşebbüsü yap:nak hakkı. 
nın alınması, kadınların seçime iştiraki, 
aylece ve mecburi surette rey verilmesi, 

ınemurlara grev ve koalisyon haklarının 

tanınması, şirketlerde anonimliğin ilgası 

ve bankacılar sınıfı için bir meclis ihda
sı da istenilmektedir. Beyanname, kor

poratizmi ve müstemlekat ekonomi po

litikasının genişletilmesinin iltizam 

etmetke:iir. Beyanname, ordunun asri

leştirilmesini ve sovyet Rusyaya karşı 
her türlü teahhüdden teberrü edilmesini 
de istemtke ve n!hayet, bilhassa lngil· 
ter İtalya, Lehistan ve küçük antantıi • 

le ittifaklar akdini ve Paris ile Berlin a. 
rasında samimi bir yaıcmlık vücuda ge
tirilmesi lüzumunu ileri ııürmektedir. 

B. de l..a Rok'un nutku 

miyetle kaydetmiş ve Fransanm mazi
sine sadık kalması lazım geldiğini ve 
vazifesinin büyük bir devlet nümunesi 
olduğunu söylemiştir. 

Kongre dö La Rok'a itimat ve sad;ı 
kat bildiren bir karar suretini kabul et· 
tikten sonra dağılmıştır. 

Romen - ~Fransız temasları 

B. Antonesko 
şerefine ziyafet 
Paris, 20 (A.A.) - Dün B. Anto

nesko şerefine verilen diplomasi gaze
tecileri şerefine B. Delbos, bilhassa 
şu sözleri söylemiştir: 

"- Sulh, hatta bazen kuvvetle, mü
dafaa edilmek İcab eder. Fransa ile Ro
manya bunu anlamışlardır. Onlarla be
raber, başka milletlerin daha az sulha 
meyilli olduklarını gören sulhu sever 
başka bir takım milletler de yavaş ya
vaş bu hakikati idrak etmişlerdir. U. 
zattığımız el, erkek elidir, azmin eli· 
dir." 

B. Antonesko, dün öğleden sonra ha
va işleri bakam B. Kot ile görüşmüş
tür. 

Endepandas Romen gazetesinin 
bir yazısı 

Bükreş, 20 (A.A.) - Endepandans 

Rumen, B. Antonesko'nun seyahatin
den bahseden yazısında diyor ki: 

Fransanın Romanyaya Avrupa politi· 

kası sahasında mesai arkadaşı muamelesi 
yapmakta olduğunu iddia edebiliriz. 
Ekonomik ve mali meseleler de konu· 
'ulmuş ve bunların inkişafını temin ve 
mübadeleleri kolaylaştırmak için ne la
zımsa yapılmasına karar verilmiştir. 

iSPANYA ISY ANT 

Asiler M adrid cephesinde yeni 
taarruz da ha yaptılar 

bir 

Sovyet gazeteleri bir Sovyet vapurunun asiler 
tarafından batırıldığını haber veriyorlar 

.Fransada bir tayyare meydanından iiç tayyare çalındı; 
hu tanare1t•rin t~pany aya ka~ırıldığı saaıdıyor. 

Avi la, 20 ( A.A.) - General Mola Esirlerin ifadelerine göre bir çok mi-
kıtaları dün sabahtarı biraz sonra Bru- lis efradı ile general Mangada'nın asker-
nete - Eskorial yolu üzerinde ve meş- leri, Kolmenar'a çekilmek üzere şimdi-
hur Manastıra yirmi iki kilometre me. den Eskurial bölgesini boşaltmışlardır. 
safedeki Villanueva de la Kanada ka-
sahasını zaptetmişlerdir. 

Asiler şimal istikametinde yedi ki
lometre ilerlemişlerdir. Havanın güzel 
olması, harekatı kolaylaştırmıştır. Ba
zı kuvvetler, ele geçirmiş oldukları 

mevzileri tahkim için hareketlerini ta
til etmişlerdir. Bir erzak ve mühimmat 
kolu da yolunu şaşırarak hükümetçile-

ispanyada hem ziraat işleri ve hem de 
muharebe yapan 1'öylülerden bir tip 

rin kontrolu altında bulunan bir yola 
sapmış olduğundan ileri hareket yap
makta olan kıtaların bu yüzden hare. 
keti sekteye uğramıştır. Asiler, yiyecek 
ve mühımmat kolunu ancak akşam üıe
ri kurtarabilmişlerdri. 

Asilerin tayyareleri, hülcümet mer
kezinin şimali garbisindeki müstahkem 
mevkileri bombardıman etmiştir. Hükü
metçilerirı tayyareleri de Varela ordu
sunun ardcı kıtaları üzerinde uçuşl:ır 

yapmışlardır. Asilerin hava bombardı· 
manlarma karşı kullanmakta oldukları 
toplar, iki avcı tayyaresini düşürmuş

tür. 
Asilerin Som _ Sierre'de yaptıkları 

tecavüzi bir istikşaf, lıükümetçilerden 

150 kişinin ölmesine sebeb olmuştur. 

Franko kıtaları Kordu' da 
taarruza geçtiler 

Sevil, 20 (A.A.) - Radyo ile verilen 
bir habere göre general Franko'nun as
kerleri, Kordu vilayetinde taarruza geç· 
mişler ve Malenzuclla'yı işgal etmişler
dir. Hükümetçiler, otuz kilometre kadar 
geri çekilmişlerdir. 

Madrid lıiikiinıeti asilerin taarruz· 
larının püskürıüldüğünii 

bildiriyor 
Madrid, 20 (A.A.) - Harb bakanlı

ğı tebliğ ediyor: 
Cumuriyetçi kuvvetler, asilerin So

mo Sierra ve Madrid cephelerinde ve 
bilhassa Villannueva. Paradillo, Val de 
Morillo ve Pozuelo bölgelerindeki şid
detli taarruzlannı durdurmuşlar ve hat
ta bazan püskürtmüşlerdir. Asilerin 
Monkloa bölgesinde de Los Franceses 
köprüsüne karşı yapmış oldukları bir ta
arruz de püskürtülmüştür. 

llükümetçUerin Guadarrama ve 
Samo Sierro' daki vaziyetleri 

Avila, 20 (A.A.) - Havas ajanası 
muhabirinden: 

Kızıllar, Boadilla del Monte'de uğra-
mış oldukları ağır bozğun dolayısiyle 

Bir SOVJet vapuru asiler 
taraf ınd<m butı rıldı 

Moskova, 20 (A.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor: 

Gazeteler aşağıdaki haberi neşret

mektedir: bir ispanyol asi kruvazörü 
sovyet komsomol vapurunu yakmış ve 
batırmışlardır. Tayfanın akıbeti belli 
değildir. 

Komsomol vapuru sovyet Poti lima
nından 5 ilkkanunda hareket etmişti. 

6909 ton manganez hamulesiyle Gand'a 
gidiyordu. Bu hamule belçikalı Provi
dans firmasına satılmıştı. Bu firma za
manında vapurların hareketinden ha
berdar edilmiş ve Paristeki Avrupa 
bankasından Anvers'de "Lloyds and 
national Provincial Foreign bank'' va
sıtasiyle bu yüke ait bütün vesikaları 

almıştı. Bu malın bedelinin yüzde 80 i 
de, mukavele hükümlerine uygun ola.. 
rak, ödenmişti. 

Frmuada bir haııa meydanndan 
üç tayyare ~·alımlı 

Paris, 20 (A.A.) - Tuluz'un şima
linde bulunan Millo'da üç tayyare çalın
mıştır. Meçhul altı kişi, telefon ettikten 
sonra, bazı makineleri muayene edecek
lerini söyliyerek Millo'nun hususi tay
yare kampına girmişler ve bir tecrübe 
yapmak vesilesiyle üç tayyareyi uçur
muşlardır. 

Bir daha dönmiyen bu tayyare!erin 
İspanyaya gittikleri sanılmaktadır. 

Asiler lıiiJ.mu>t(i gemileri 
bombardıman ettiler 

Perpinyan, 20 (A.A.) - Port - Bu'· 

dan bildirildiğine göre, asilerin b:r kru

vazörü He bir tayyaresi, limanda demir 

atmı.ş bulunan hükümetin bir gemisini 

bombardıman etmişlerdir. Bir çok bom

ba, uzun kemer ile enternasyonal köp

rü üzerine düşmüştür. 

Üliim cezası giyen subaylar 

Paris, 20 (A.A.) - Bilbao'dan bildi

riliyor: Altı subay, bir faşist hareketine 

iştiraklerinden dolayı ölüm cezasına 

mahkum edilmişlerdir. 

1'alensiya lwbinesinin toplantısı 
Valensia, 20 (A.A.) - Kabine, dün 

toplanmı§tır. Diş bakanı Ccnevrede ya

pılmı§ olan teşebbüslerden arkadaşla

rına malfımat vermiştir. Bakan, Avru

panın birçok demokrat memleketleri
nin İspanyadaki meşru hükümet lehin

de temayüller beslemekte olduklarını 

bildirmiştir. 

lç bakanı, umumi intizamın bütün 

kuvvetlerini bir organizm halinde bir 

araya getiren bir kararname tevdi et

miştir. Emniyet mulıafızları ile, hü. 

curn üıtaları, jandarmalar ve belediye 

memurları tek bir heyet teşkil edecek
lerdir. Milisler ve faşist aleyhtarı mu
hafızlar kaldırılmıştır. 

Amerika' da zelzele bir 

şehri harab etti Paris, 20 (A.A.) - Fransız sosyal 
partisinin kongresınde söylediği nu
tukta parti lideri dö La Rok, bugün par
tinin iki milyon fransrzı aynı ideal i
çinde ve cumhuriyet bayrağı altında 
kardeşçe birleştirmekte olduğunu ehe· 

Fransa ile olan ekonomik münasebet
lerimizin inkişafı, silihlanmamızı ko
laylaştırmak gibi ilk bir netice doğu
racaktır. Şimdiki halde teslihat mese. 
leleri öteki meselelerin hepsinden mü
himdir ve bizim başlıca meselemizi teş
kil etmektedir. 1 

Guadarrama ve Somo Sierra cephelerin
deki mevzilerini tehlikeli görmektedir
ler. 

Nevyork, 20 (A.A.) - Radyo ile 

alman bi rhabere göre merkez: Ameri
kada kain San Salvador şehri bir zelze-

lede harab olmuştur. 

Kadın ta}1yareci 

Mariz Hilsz 
yaralandı 

Marsilya, 20 (A.A.) - Meşhur fran

sız kadın tayyareci Madam Mariz Hilsz, 

dün bir sürat rekoru kırmağa teşebbüs 

ettiği sırada tayyaresinin düşmesi üzeriı 

ne ağır surette yaralanın ştır. Tayyareci 

Tayyaresinden lrrlayarak bir göle dü~

mek suretiyle ehemiyetli bir kaza ge

çiren tanınmış kadrn tayyareci Mariz 

Hilsz şark memleketlerine yaptığı bir 

uçuştan sonra karada 

kadın, paraşütle atılmağa ve bu suretle 

muhakkak bir ölümden kurtulmağa mu

vaffak olmuştur. Tayyarecinin bazı ka

burga kemikleri kırılmış ise de vaziyeti 

tehlikeli değildir. 

Kaza nasıl oldu? 
Marsilya 20 (A.A.) - Tayyareci ka

dın Mariz Hilsz'in uğradığı kaza hak

kında kazayı gören tayyareci Detruaya 

diyor ki: 
- Hilsz 100 metre kadar irtifada sa-

atte 400 kilometre süratle uçuyordu. 

Tayyareci birdenbire tayyareden flrla

mış ve paraşütü açılmıştır. Tayyare bir 

müddet yoluna devam ettikten sonra gö

le düşmüş ve tayyareci de ağır ağır ine

rek sulara gömülmüştür. Balıkçılar tay

yareciyi kurtarmışlardır.,, 

Detruaya'nın kanaatine göre Hilsz'i 

şiddetli bir hava cereyanı tayyareden 

atmıştır. 

ÇIN llADlSELERI 

Asilere karşı harb 
yeniden haşladı 
Nankin, 20 (A.A.) - Royter: 

Şansi'de lisilere karşi tedib hareketi 

tekrar başlamış ve hükümet kıtalarının 

bildirdiğine göre, Siarıfu'nun elli mil 

şarkında bulunan Havasien mevkii şid

detli bir çarpışmadan sonra işgal olun

muştur. 

Diğer taraftan Sung tayyare ile Si

anfu'ya varmıştır. 

Şanghay, 20 (A.A.) - Japonyamn 

Çin büyük elçiai Kavagoc Çin dış baka

nı Çançung ile görüşmek üzere Nan· 

kin'e gitmiştir. 

Japon Domei ajansının bildirdiğine 

g?re, japon elçisi beyanatta bulunarak 

''eğer Çin hükümeti komünistlerle ja

ponya aleyhinde işbirliğini kabul eder

se Japonya buna bigane kalamaz" de· 

miştir. 

Resmi japon kaynaklarında söylen• 

diğine göre böyle bir işbirliği Uzak 

Şark sulhunu bozacak ve Japonyayı. 
gereken tedbirleri almağa mecbur kıla

caktır. 
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Yunan Ba~vckili ile "Ulus'' için bir konusma 
~ , cek, hayah pah.aldatacak ve maliye

miz için yıkun olacaktı. Dı!MIYa dö
viz çıkarmamak için sıkı tedbirler 
aldık, her ne kadar aldığun bu tedbir
ler çok sert ve sıla idi ise de ancak 
bunların sayesinde ilk ayda döviz ile 
masraflamnızı ödemeye muvaffak 
olduğum gibi, elimde hayli döviz de 
arttı .. 

Ekselanstaiı bu yoldaki düşünce
sini sordum; istihsal sınıflarının te
şekküllerinin seçeceği bir meclisin 
bir gün kurulacağ;ru, fakat hiç bir za
man Yunanistanda parti hayatnun 
iade edilıniyeceği, cevabını aldım. 

Kamutayın 
Yunanistan için General Metaksas, 

korporatif devlet 
olduğuna 

• • • 
sıstemının uygun 

Bugünkü toplantı
sında görüşeceği 

projeler kanidir 
Yeni rejimde mesned olarak hazır

lanan yeni 'oir tesis de gençlik teşkila
tıdır. Muhakkak ki yunan demokrasisi 
gençliğin yetiştirilmesi işini az çok 
ihmal etmiştir. Yeni rejim, idealini te
sis ve onun devamını temin için gençli
ği kazanmaya karar vermiştir, gerçek -
ten, yetişkinleri türlü türlü sıyasal aki
delerle biribirinden ayrılmış ve uzak
laşmış ve içine saplandıkları fikirlere 
nass gibi sarılmış insanların memleket
te, ancak milli bir fikir etrafına toplan
mış gençliğe istinad eden bir rejim de
vamlı olabilir. 

(Başı 1. inci sayfada) 
Devlet reisi, 4 ağustosta; babasına 

da sadakatle hizmet etmiş eski erkanı 

harbiyei umumiye reisi ve yunan mec
lisinde ufak bir partinin, Hür Fikirler 
Partisinin Başkanı General Metaksas'ı 
hükümet reisliğine getirdi ve ona par -
lamentoyu ve partileri feshederek Yu
nanistanda yepyeni bir nizam kurmak 
ödevini verdi. 

Şimdiye kadar orduda ve politika
d;ki hayatı temiz geçen bu yunan va
tandaşı, bugün Yunanistanın hakimidir. 
Kurduğu disiplin ile matbuat hürriye· 
tinin, yurd menfaatlerini çiğneyen te • 
zahürlerini durdurmuş, sağlam bir idare 
ile inzibatı tesis etmiş, ordu ve donan
mayı yeni baştan tensika girişmiş ve 
yunan milletine yeni bir aıyasal reji -
min esaslarını dikte etmeye başlamıştır. 

Dört aylık bir çalışma ve hazırlan • 
ma devresi içinde yeni bükümet günlük 
tedbirler almış, onlarla memleket için • 
de geçen zamanla ölçülü bir sempati 
yapmıştır. Şimdi asıl temel işleri üze • 
rinde çalışma başlamış bulunuyor. 

Atina'da iken birkaç defa kendisiyle 
görüşmek şerefine erdiğim General Mc
taksas, üzerinde çalıştıkları yeni rejim 
esasları üzerinde bana kısa ve özlü ola
rak izahlarda bulundu. 

General Met.aksa.a, Yunanistan
da bir korporatif devlet kuracaktır. 

Bunun için çalışmalar devam ediyor. 
Geçenlerde Atinaya yolu düşen ltal
yanm maruf bir korporasyon müte
hassısı, korporatif devletin ne oldu
ğunu anlatan birkaç konferans ver
miş ve Atinıa'nm tefekkür alemi bu 
konf eranslan alaka ile dinlemiş ve 
matbuat geniş ölçüde bahsetmiştir. 

Yeni kurulacak devletin umumi 

esaslan etrafında fikirler mütebeller
dir. Yunan miUebnı teşkil eden züm
reler menfaatlerini devletin iştira

kiyle birlikte telif ve temin edecek
lerdir. 

Mesela, 1922 de Romaya yürüyen 

İtalyan faşizmi, kendi devlet sistemini 

ancak 1926 da kanunlaştırmış ve yeni 

sosyal ve ekonomik bünyeyi kurmuştu. 

Her şeyi devletin içine alan bu yeni re

jim tekamül safhaları geçire geçire iş 

vericileri; endüstriciler, çiftçiler, tüc • 

carlar, deniz ve hava nakliyecileri, kara \ nakliyecileri ve bankacılar olarak altı 1 
konfederasyonda, işçileri de bunlara mü

tenazır olarak gene altı konfederasyon

da toplamış, serbest meslek sahihlerini 

de bunlardan ayn bir teşekküle bağla-

mıştı. 

Yeni yunan sistemintie bu kuruluş 
nasıl olacaktır, yolundaki sorgumu baş. 
bakanın şu toplu cevabı karşıladı: 

" - Sosyal bünyemizi teşkil e
den iki büyük kütletlen iş verenlerle 
İşcileri ve ,~·heın ;nesfek erbabını, • 
sanatkarları öyle bir teşekkülün içi
ne almak istiyoruz ki, her zümre ken
di haklarını muhafaza etmekle bera-
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her, devlet ile birlikte çalışarak ken
di zümrelerine aid menfaatleri telif 
ve temin edebilsinler ve her üçü de 
devletin içinde ahenkli olarak çahşa
bilsinler .. 

işçiler için tatbika başlanan ve ile
ride daha geniş bir şekilde tatbik sa
hası bulacak olan tedbirlerimiz, işçi
lerin geçim seviyelerini düzeltmek ve 
onları manen de geliştirmektir. l~ci
lerimizi, muhtekirlerin kurbanı ol
maktan kurtarıp, yunan cemiyetinin 
kıymetli bir unsuru haline koyaca -
ğız. 

işçilerle iş vericilerin arasında ir
tibat halkası vazifesini gören sanat 
erbabının korunması ve yunan nü -
fusunun büyük bir kısmını teşkil 
eden, onların ref-ah ve saadeti mille
tin refah ve saadeti olan çiftçilerin 
ve çiftçiliğin inkişafı için de çalışıyo
ruz ve çalışacağız ... " 

Nitekim yeni hükümet bundan evvel 

yunan meclisince kabui edildiği halde 

büdce imkansızlığr yüzünden tatbik e -

dilemiyen işçilerin, kazaya, ihtiyarlığa 

ve ölüme karşı sigortalarına dair kanu

nu tatbika çalışmaya başlamıştır. 

Hükümetin reisi, üzerinde çalışaca

ğı yeni sistem hakkında esas fikirleri -

ni böyle hulasa etti ve 4 ağustos deği -

şikliğinin sebebleriyle hükümetin prog· 

ramının diğer çizgilerini şöyle anlattı: 

" - 4 ağustosta yunan milleti 
için yeni bir devir açılmıştır, bu de -
ğiıme bir damla bn dökülmeden 
yapılmıştır. Bu değişmenin iki esas
lı sebebi vardı: 

Birinci sebeb, parlamentarizm, 
Y unanistanm bugünkü ihtiyaçlarına 
ve haline tekabül edemiyordu, ve bu 
husust\:lki zaaf ve aczini her gün ar
tan bir şekilde göstermişti ... 

ikinci sebeb, komünizm durma • 
dan genişliyor ve günden güne kuv
vetleniyordu. 

Memleketimizde sükUnun, asa
yişin tekarrürü ve halkın yüreğinde, 
rahat uyuyabileceği ve hiç bir tehli -
keye maruz olmadığı duygusunun 
yer tutabilmesi için her halde parla-
menter idareye miıstenid olmıyan 

bir hükümetin teessüsü lizon geliyor 
idi ... " 

Ekselans Metaksas, hükümet mesu • 
liyetini eline aldıktan sonra yaptrğı · iş. 
leri ve dü~üncelerini derin bir itminan 
ile anlatmaya başladı: 

"- fıe başlar başlamaz, önce ma
liyeyi ıslaha itina ettik.. Masraf ve 
maaşlarda aldığımız tasarruf tedbirle
ri sayesinde büdcemizde tevazün hu
sule gelli. Çünkü budcemiz, bundan 
evvelki idareler zamanındaki sefahe
tin ve israfın doğurduğu açıklarla 
idame edilmİJ olsaydı, az 2:aman 
içinde devletin hakiki masraflarını 
kapatabilmek için her halde tedavül 
mevkiine yeniden kağıd para çıkar • 
mayıa. mecbur olae.;aktık. Yeniden ka
ğıd para basılması drahmiyi düşüre-

Büyük bayındırlık ve istihsal işle
ri üzerindeyiz; şimdilik Makedon ya
da işe başladık. Makedonya ve T rak
yanın yollan için ıaltmış milyon 
drahmiden fazla bir para sarf ediyo -
ruz, su siyaseti ile meşgulüz, küçük 
bataklıkların kurutulması için bir 
program tertib edilmektedir. Yol si -
yasetimiz turizmi geliştirecektir. 
Çiftçiliğin inlci~~fı ve yunan halkı -
nm daha geniş ölçüde sapana sarıl • 
ması için çok çalışacağız. Köyden 
şehre taşınmak hastalığının önüne 

.... • tJ geçecegu: .. 
Sayın Başvekil, Yunanistanın bu kış 

hakikaten geniş ölçüde yaraıma muh -
taç olan fakirlerinin imdadına koşan 

tedbirler almıştır. Bu tedbirleri yunan 
sosyal teşkilatının içinde daimileştir -
mek ve nizamlaştırmak emelindedir d.._ 
İş programının ana hatları arasına bu 
tedbirleri de koyan yeni hükümet reisi 
bana dedi ki: 

"- Y oksullarm acılarını dindir
mek icin emekler harcadım. Daha 
işin ~şlangıcmda bulunuyorsam da, 
yoksulların iaşesi için kırk milyon 
drahmi verdik. Bütün Y unanistanm 
~anatoryomlannı düzelteceğim. Halk 
icin saf!lık müesseselerini arttıraca • 
~. Y oksullarm ve halk kütleleri
nin sosyal derdlerini karşılamak için 
yüz milyonlarca drahmi harcıyaca -
ğız.'' 

Başvekilin fakir halk için alındı
ğından ve alınacağından bahsettiği ted
birler arasında gece barınma yerlerinin 
açılması, ucuz sıcak yemek veren aşev
lerinin tesisi (bu aşevleri işlemeye baş
laımş ve iki drahmiye, bizim para ile yüz 
paraya sıcak yemek dağıtmaktadır) has
tahanelerin genişletilmesi ve hastala
ra bedava bakan müesseseler tesisi var
dır. Bu masrafların büyük servetlerden 
ve kazançlardan alınacak gelirlerle kar· 
şılanması düşünülüyor. 

"- Devletin idare hayabnda a
demi merkeziyet usulü tatbik edile -
cektir. Eyaletler kendileri, hususiyet
lerinin İcab ettirdiği şekilde idare o
lunacaktır. Yeni idare, merkezde 
sağlam, dürüst bir devlet hayatı ku
rup işletecektir .• " 

Her rejim kuvvetini halktan alma • 
dıkça payidar olamaz. Türlü sebebler -
den dolayı yunan milletinin idaresi me
suliyetini, bugün bu şekilde doğrudan 
doğruya omuzlarma yüklenen başbakan 
Metaksas ve arkadaşları da, yeni rejim 
için mesned olarak millet içinde korpo
rasyonlar yapmak yolundadırlar, istih-

sal sınıflarının mümessill~ri olan sen • 
dikalar, ziraat odaları, bankalar ve di
ğer mesleki teşekküllerle elele vermek
tedirler. Bu yol, korporatif bir devlette 
konfederasyonların seçeceği mebuslar
dan mürekkeb bir meclisi yaratabilir. 
Fakat böyle bir meclisi çalıştırıp işle • 
tecek ve millet işlerinde, bütün zümre
leri büyük hedefe müştereken sevkede
cek bir sıyasal müşterek inana da lü -
zum vardır; bu müşterek inan biribiri
ne ulusal bağlarla sarılmış insanların 

yaratacağı bir sıyasal parti halinde şe
killenebilir. 

- Hele bu yüksek şahsiyete karşı gös
terilen nankörlüğe bak! 

Yunanistan gençliği bir teşkliata 

bağlanmaktadır, bu teşkilat veliahdın 

başkanlığı altında, nazırların iştirak et
tiği bir meclisin emrindedir. 

Başvekil Metaksas, gençlik teşkita -
tına başlandığını, az zaman içinde gerek 
mekteblere devam eden ve gerekse mek
tebe devam edemeyip de kendi işleriyle 
meşgul olan kız ve erkek bütün genç -
ierin bu teşkilata gireceklerini söyle • 
dikten sonra bu teşekkülün gayesini de 
şu kısa cümlelerle anlattı: 

" - Gençlik ferdi menfaatleri 
yerine umunıun faydasına çalışacak 
insanlar olarak yetiştirilecektir. Genç
lerimizi milli bir fikir uğrunda, on • 
lan en çetin hedeflere sevk edecek 
bir kudrette yetiıtirmek azminde • . ,, 
yız ... 
Donanmamızın ("') üzerinde bıraktığı 

intibaı ve cihan politikasına ait fikirleri
ni öğrenmek için meslekdaşlarımla bir
likte yaptıgımız müşterek bir konuşma
da ısrarla üzerinde durduğu türk - yu
nan dostluğuna ve türklüğe karşı bes -
lediği sevgi ve büyük Şefimize, hükil
met Reisimize ve arkadaşlarına karşı 

duyduğu saygıyı tekrarlamaktan derin 
bir inşirah ve 1915 den beri türk - yu
nan anlaşmasının taraftan olduğunu tas 
rihten hususi bir zevk duyan General şu 
sözlerle notlarımı tamamladı: 

"- Gene türk milletine en sıcak 
selamlarmıı uJıaıtırmamzı rica ede -
rim. Duygulannu biliyorsunuz ve 
yakından daha iyi anladığınızı uma
mn. Y unnaistan ile Türkiye arasında 
mevcut olan bağlar, dostluğun üstün

dedir. Eminim ki, siz de bize karşı ay
nı duygularla mütehassissiniz. Böy
le bir bağ, banşm lemini ve medeni
yetimizin inkişafı için milletlerimize 
daha büyük kuvvet verir .. ,. 

Üzerinde başbakanlıktan başka ha
riciye ve milli müdafaa işlerini de ta -
tıyan, değerli tecrübeli bir asker ve 
devlet adamı olan Generale, türk mille
tinin, yunan milletine karşı en samimi 
ve en içten sevgi duygulariyle mütehas
sis olduğunu ve onun refah ve muvaf
fakiyeti için çalışanları büyük bir alaka 
ile takib ve takdir ettiğini, yunan dost• 
luğuna yurdumda hakiki değerin veriL 
diğini temin ettim. Yunan halkının ve 
matbuatının bize karşı gösterdiği sevgi 
tezahürlerini sadakatle vatandaşlarıma 
anlatacağımı söyliyerek yanından ay
rıldım. 

Naşid ULU<} 

(*] General Metaksasın donanmamız 
hakkındaki beyanatı gazetemizin 3.12. 
936 tarihli nüshasında münderiçtir. 

(Başı ı. inci sayfada) 
BB. Faruk Uluğ: Sihat Bakanlığı iç. 

timai yardım dairesi reisi. Talat Balkır: 
devlet şurası baş muavinlerinden. İbra
him Ali : Sabık vilayetler idaresi wnum 
müdürü profesör. 

ikinci görüşülmesi yapılacak 
maddeler 

1kinci görüşülmesi yapılacak mad .. 
deler arasında subay ve askeri memur
ların tekaüdü için rütbe ve smıflarına 
göre tayin olunan yaşları bildiren 2272 
sayılı kanunun değiştirilmesi. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teş. 
kilit ve vazifelerine dair olan kanuna 
ek kanun projeleri vardır. 

Sümer Bank sermayesine 3,5 mil· 
yon lira daha ilave ediliyor 
Bugün ilk görüşmesi yapılacak mad

deler arasında 2580 sayılı kanunla Sü· 
mer bank sermayesine ilave olunan 42 

milyon liraya ilaveten 3.5 milyon lira 
verilmesi hakkındaki kanun projesi de 
vardır. Layihanın mucib sebebler pro
jesinde, bugünkü ekonomik politi~ 

devlet idaresindeki endüstrinin inkişa
fını gerekli kıldığından beş yıllık pla
nın büyük bir kısmını gerçekleştirmiş 
olan Sümer Bankın, İş ve Ziraat banka. 
lan tarafından kurulmuş olan şeker 

fabrikaları anonim şirketine iştirak et .. 
tir.ildiği anlatılmakta ve 22 milyon lira· 
dan ibaret olan şirket sermayesinden 
Sümer Banka 7 .330.000 liralık hisse i .. 
aabet ettiği bildirilmektedir. 

Bu miktardan 3.808.728 lira Sümer 
Banka aid bulunan Uşak şeker fabrika• 
sının satış bedeli ve tedvir sermayesiy· 
le, Eskişehir şeker fabrikasındaki işti
rak hissesinden temin edilmiştir. Ban
kanın şeker şirketine iştirak hissesi ba· 
kiycsi olan 3.5 milyon lira da bu kanun 
projesiyle elde edilmiş olacaktır. 

Talıran'da yapılacak elçilik binası 
için tahsisat 

Tahranda yapılacak elçilik binası ile 
döşenmesi hakkında Hariciye Bakanlı· 
ğına 100.000 liralık teahhüd icrasına i.. 
zin veren 1'anun projesini de kamutay 
bugün görüşecektir. , 

llükümet, hazırladığı projede yazlıJC 
ve kışlık bina ile döşeme masrafı ola· 
rak 200 bin liralık teahhüd icrasına sa• 
ıa.Iıiyet istemiş, fakat büdce encümeni 
936 mali büdcesinde buttiş için 100 bin 
liralık tahsisat olduğundan projeyi bu 
şekilde tadil ederek umumi heyetin taa
vibine sunmuştur. 

Elektrik ve hava gazlarının istili· 
lak vergisi hakkında 

Elektrik ve hava gazı sarfedenlerden 
alınacak istihlak vergisi hakkındaki2442 
sayılı kanunun C fıkrasının tadiline dah: 
olup iktisad ve maliye encümenlerinden 
gcçdikten sonra ve Gümüşhane mebusu 
B. Edip Servet Tör'ün bu maddenin 
tefsirine dair olan takririyle birlikte 
büdce encümenine verilen kanun proje-

ru alır." derler. 
- Ben de uzun bekledim; bütün örnrfun,. 

CENGEL(d) KiTABI 

- Hayır, hayır, nankörlük değil, dedi 
Mugger, onlar başkalarını düşünmezler, iş
te o kadar. Fakat ben köprünün altındaki 
yerimde dinlenirken dikkat ettim, yeni köp
rünün basamaktan hem çocultlar, hem de 
yaşlılar için tırmanılarnıyacak kadar sert. 

Ben bu çelenkler atıldığı zaman yapılan 
yanlışlığı gördüm. Çünkü o zaman, ta ora
cıkta uzanmış, yatıyordum. Eğer o kadın 
bir adını daha atmış olsaydı, başka türlü 
davranacaktım. Bununla beraber, o iyi ni-
yetlerle hareket etmiştir. Gelin onun bu he
diyesini iyiye alalım. 

Bir taraftan pireleri avlarken bir taraf
tan da bir gözünü yoksulların koruyucusu 
üzerinden eksik etmiyen Çakal dedi ki: 

ce bekledim. Fakat bütün nasibimiz ısırıl
ma ve dirsek yeme oldu. Dedi Çakal. 

- Ho ! Ho ! Ho ! diye kükredi Balıkçıl. 
Çakal ağustosta doğmuştu; 

Yağmurlar eyliılde yağdı; 
Yazan: Çenren: 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

- Hayır, aralarında büyük farklar var ... 
Kimisi kayık direği gibi narin, kirnis de J a 
köpekleri kadar semiz oluyorlar. Ben asla, 
insanları haksız yere suçlu çıkarmak iste~ 
mem. Onlar çeşid çeşiddir; fakat yılların 

verdiği tecrübe ile söyliyebilirim, ki insan
lar aşağı yukarı, iyi rnahlUklardır. Erkek ol
sun, kadın olsun, çocuk olsun hiç birinde 
bir kusur görmedim. Sonra çocuğum, şunu 
da hatırla ki bütün dünyaya kabahat bulan 
kimsenin bütün dünya kabahatini bulur. 

Balıkçıl, ayağını yere basarak: 
- Dalkavukluk, insanın karnında boş 

b~r teneke bulunmasından daha fenadır, de
dı. 

Cakal, hafif bir sesle: 

- Yaşlıların o kadar ehemiyeti yok; fa
kat ben çocuklar için gerçekten üzülüyo
rum. Fakat yeniliği geçip de aşınmağa yüz 
tutunca halkımızın oraya eskisi gibi tmna
nabileceklerini sanıyorum. O zaman yaşh 

Mugger, gene şerefini kazanacak. 
Balıkçıl dedi ki: 
- Fakat ben, bugün öğleyin Got kenar

larında sarı çiçek demetlerinin dalgalan
makta olduğunu gördüm. 

Bu san çiçek demetleri, bütün Hindis
tanda bir saygı alameti olmak üzere telak
ki edilir. 

- Bir yanlışlık, bir yanlışlrk olmalı. O, 
tatlı satıcısının karısı idi. Her sene o göz
lerini bir parça daha kaybeder ve benden 
Got'un Mugger'indeıı bir çöp kadar bile 
bahsedemez. 

- Bir kimse, çöp yığmlan üzerinde bu
lundukça, san çiçek çelenklerinin ne hayri 
olur? 

- Doğru, fakat onlar henüz beni taşı
yacak bir çöp yığını yapmağa başlamadılar. 
Ben, beş defa ınnağın köyden geri çekile
rek caddenin sonunda yeni topraklar vücu
da getirdiğini görmüşümdür. 
Beş defa bu köyün tekrar yapıldığını gör

d · · ın; beş defa daha da göreceğim. Ben bu
r.; •• n Kasi'de yarın Prayag'da dolaşan iman
sız balık avcısı Gavial değilim. Fakat bu 
b- - - .. m devamlr ve gerçek bekçisiyim. Ço
c1 ·< ·1m, bu köyün adım benden alması se
beL:i?. dzğildir. Malfımya bir söz vardır: 
''Uzun zaman bekliyen sonunda mükafatı-

' 'Bunun gibi korkunç bir sel," 
uBen hatırlayamıyorum'' diyor o. 

Balrkçıl'rn pek hoşuna gitmiyen bir hu
susiyeti vardır. Muayyen olmryan zaman
larda bacaklarına giren ağn ve sızılardan 
ıstırab çeker, fakat o, böyle zamanlarda u
çup giderek savaş dansları yapan öteki soy• 
daşlarından farklı görünmesini, kendisini 
saydırmasını bilir ve çıplak kafasını bir a
şağı, bir yukarı sallamakla iktifa eder. 

Bundan başka kendisince daha iyi bili• 
nen sebeblerle bu sırada en kötü hücumlar
da ve en can sıkıcı ihtarlarda bulunur. Söy-
lediği bu şarkının son kelimeleri a~zınd~ 
cıkark~n kendisinin üzerine dikkatı, eski
~inden çok fazla, çekmeğe muvaffak olmuş-
tu. 

(Sonu var) 
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Övr gazetesine göre 

Almanya, Çekoslo
vakyada yayılmak 

için bir plan 
hazırlamış 

Paris, 20 (A.A.) - Övr gazetesinin 
diplomasi muharriri olan Madam Tabuis, 
alman sivil ve askeri reislerinin geçen
lerde alınanların Ç-:koslovakya'ya yayıl
malarına müteallik bir plan hazırlamağı 
düşünmüş olduklarını aldığı haberlere 
atfen yazmaktadır. 

Madam Tabuis, diyor ki : 
''Fakat bu işte doğrudan doğruya de

ğil, Macaristan vasıtasile hareket edile
cektir. Alrnanyarun Çekosloyakyada ya
pacağı işlerin başlangıcım Slovakyadaki 
tnacarlann ayaklanması teşkil edecektir. 
Bunun üzerine macarlara y:udım mak
&adiyle Heinlein'in meşhur alman çekos
lovaklan Sudet'ler harekete geçecekler 
Ve hemen bir iç harb patlak verecektir.,, 

Muharrirler, alman makamlarının Fran 
&anın müdahalesi ihtimali nisbetinin yüz
de elli beş olduğunu tahmin evlemekte 
olduklarından bahseylemektedir. 

Madam Tabuis, bundan başka, İs
panyadaki alman generalleri ile falan
jistler arasında ciddi anlaşmazlıklar çık
nuş olduğunu da haber vermektedir. İs
panyol geenrallerinin memnuniyetsizlik
lerinin günden güne artmakta olduğu 
söylenmektedir. Sebebi de bunların yeri

ne alman generallerinin getirilmiş olma
sıdır. 

Bini, encümen, şu şekilde tadil ederek 
llnlumi heyete sevketmiştir : 

''Dahili istihlak vergisi kanununa ek, 
2442 numaralı kanunun birinci madde
sinin C fıkrası Clf"lğıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir : 

Hususi idarelerin ve belediyelerin 
kanunen tesis' işletmek mecburiyetin
de bulundukları darülaceze, hastane, 
Jnekteb, itfaiye gibi amme hizmetleriy
le alakalı müesseselerde istihlak edilen 
elektrik ve hava gazından yarı resim a
lınır. 

Belediyelere aid sokak ve caddeler 
tenviratı ile nüfusu on bine kadar olan 
ltaaabalardaki elektrik sarfiyatı bu re
•ıtnden istisna edilmiştir. Ancak resme 
tabi bir mahaldeki umumi şebekeden 
cereyan alan kasabalar halkının ve sr. 

seti müe sseselerin istihlakleri resme ta
bidir. 

Maden ve kömür ocaklarının içeri
sinde bulunan bü tün tesisiyle alet ve e
devatta ve bu ocaklardan çıkarılan cev
herleri eritme, yıkama, kurutma ve te. 
lllizlemeye veya bunlara benzer muame
lere tabi tutarak kıymetlendirmiye ya
rıyan dış tesislerde ve muharrik kuvvet. 
ler merkeziyle kompresör ve vantilatör. 
lerde ve cevherlerin muhafazasında kul
lanılan depo, anbar ve harmanlarda ve 
tıcvherlerin ocak içlerinden muhtelif 
IXnıamele yerlerine ve iskelelere taşın
ınasında ve tahmil iskelesindekiler de 
dahil olmak üzere tahmil ve tahliye iş
lerinde kullanılan vasıtalarda ve yuka
rıda bahsi geçen tesisat sarfiyatı dahi 
"esimden müstesnadır. Vapurlar ve şi
lrıendüfer katarlariyle hareketleri sıra
•ında elektrik istihsal eden zatülhareke 
\rasıtalar da bu resimden istisna olun
muştur.'' 

Tfrika: No: 109 

ULUS 

Yurdda sıtma mücadelesi 

Manisada bir taraftan sıtma yok edilirken . 
diğer taraftan bir çok verimli 

toprak kazanılıyor 

Alaşehirde Sobran kanalının güzel bir virajı 

Manisa, (Hususi) - Sıtma mücade

le teşkilatının yurdda yalnız sağlık ba

kımından değil zirai bakımdan da verim

li işler yaptığını görmekteyiz. 

Manisa ve civar bağlarını sivri si

neklerin oğultulariyJe dolduran ve m;.i· 

kemmel bir sıtma kaynağı olan Don

ğunlar bataklrğı evvelce gene sıtma mü 

cadele te§-kilatı tarahnd~n ;'uCO metre 

lik bir kanal ile Gediz ırmağına akıtıl _ 

mrş ise de senelerin tahribleri yapılan 

işlerin yeniden yapılmasına lüzum gös

termiş, eski şekil islah ile beraber yeni

den 1000 metrelik bir kanal daha açıl 
mak suretiyle işbu batakhğrn zararı 

büsbütün ortadan kaldırılmıştır. 

Menemen boğazından Manisa ovası

na girerken hat boyunca Muradiye kö. 

yüne kadar büyük bir bataklık göze 

çarpmaktadır. O civardaki köy ve bağ

ların hakkını korkuncı sıtma tehdidi al

tında bıraktığı gibi araziyi de istifade 

edilmez bir şekle sokan Bala ve Kara

ali tabir edilen bu batakhklar vaktiyle 

o civarın ehemiyetli pamuk tarlaları 

imiş. 

Sıhat vekaleti fen memurunun yaptı
ğı bir proje ile Gürle ve Gediz ırmakla. 
rına akıtılmak üzere bu bataklıklarda 

9 kilometrelik muhtelif istikametlerde 
kanallar açılmasına ve bu suretle ku -
rutulmasına başlanmıştır. Şimdiye ka • 
dar yapılınıyan kısmı ilk bahara brra. 
kılmış ve bu suretle önümüzdeki yaz hem 
sağlık bakunından bir kazançla hem de 
pamuk ekimi için mühim ve binlerce 

hektar arazi elde edilmiş olacaktır. 

Aynı zamanda o civarda Tonbul gö

lü namında 10 hektarl!k bir bataklık ta 

yakınındaki dereye açılan bir kanal ile 

kurutulmuştur. 

Merkez vilayette yapılan bu işlerden 

ba_şka kazalarda da daha büyük işler ya. 

pıldığı bilhassa Alaşehirde Sobran ve 

Killik köyleri civarında meşhur Killik 

ve Sobran bataklıkları bu sene açılan 

biri 800 diğeri 1700 metrelik ilci kanal 

ile Alaşehir çayına akıtılmak suretiyle 

kurutulmuştur. Bu bataklık civarındaki 

on iki köy bu suretle sıtmadan kurtul -

makla beraber (10.000) dekarlık bir a

razi de ziraat yapılabilecek bir hale gel

miştir. Salihli kazası Taptan köyü için
de bulunan ve senelerdenberi bu köyün 

kerpiçliği olarak takriben 250 dekar ge

nişliğinde ve Taptan gölü namını alan 

bu gö_l de 2500 metrelik bir kanal ile 

Gedize akıtılmıştır .. 

Menemende eskiden sıtma mücadele 

teşkilatı tarafından kurutulan 50.000 

dekarlık türk kullü bataklığının müte -

baki kısmı da bu sene yeniden açılan 

bir kanal ile kurutulmuştur. Şimdi bu 

arazi bilhassa pamuk zeriyatına çok mü

sait bir hal almıştır. 

Gene Menemende meşhur Nemrut 

havuzu bataklığı ile Çakmaklı bataklı • 

ğrnrn kurutulmasına hummalı bir su -

rette devam olunmaktadır. Burada ev

velce açılan kanallara ilaveten açıl -

makta olan yeni kanalların hafriyatı da 

bitmek üzeredir. 

SAYFA S 

SON DAKiKA 
B. Tevfik Rüştü Aras Paris yolunda 
Paris, 20 (A.A.) - Türkiye Harici· ı ras Sancak mtteleai bakkmda fransu 

ye Vekili Tevfik Rüştü Aras Cenevre· devlet adamlariyle müzakerelerde bu~ 
den Monte Karloya gelmiştir. Rüştü A· lunmak üzere Parisc gelecektir, ' 

Bir haf talık çetin çarpışmalardan sonra 

General Frank.onun yakında l\fadride 
yakında kati h ir hücum daha anlaşılıyor, 
BARSELON ASİLER TARAFIN DAN BOMBARDIMAN EDiLDi 

Madrid, 20 (A.A.A) - Bu hafta mil· 
him muharebelerle geçmiştir. Bu muha
rebeler Frankonun yakında Madridin 
şimal ve şimali garbisinden katt bir hü
cumda bulunacağını göstermektedir. 

Düşman Koronya yolunu kesmek U
zere bir gedik açmağa boş yere uğra,
mıştır. Bu noktalarda isilcrin 1500 n 
hüküm.etçilerin de 500 ölü verdikleri 
tahmin ediliyor. 

Öte taraftan düşman üç gün müd
detle Baddillaya şiddetli taarruzlarda 
bulunarak bir şaşırtma hareketine teşcb· 
büs etmiştir. Fakat burada çok çetin bir 

mukavemete uğramıştır. 17 ilkkan';ln 
muharebesi bilhassa çok kanlı olmuş 

ve her iki taraf mühim teçhizat ve ta:.k
lar kullanmışlardır. Boddilla kôyü ta
mamen harab olmuştur. 

Düşman Kaza del Kampo ve üniver
site mahallesi önüne de taarruz etmiş 
ise de burada da püskürtülmüıftür. 

Düşmanın sene başından önce bek
lenen kati taarruzu ancak Franko tak
viye kıtaları alabildiği takdirde müın
kUn olabilecektir. Madrid civarında mü
him lntalarrn tehaşfiit ettiği haberleri 
bu faraziyeyi teyit eylemektedir. 

Boddilla bölgesindeki taarruzlar a
silerin Madridi Samartin istikametinde 

çevirmek için bu yeri aeçtikleri fikrini 

vermektedir. Her halde bu ,aşırtma ve 

çevirme tabiyesi cumhuriyetçilerin kur

mayını gafil avlamamıştır. Tahkimat ve 

müdafaa tertibatr faaliyetle ilerlemekte 

ve askeri teşkilit da her gün biraz da· 
ha terakki etmektedir. 

Cenubtan gelen cebhe Madrid ı.a .. 
Monkleode temas etmekte, hilkümet 
merkezinden Üniversite mahallesi el• 
varında uzaklap.rak, Puerta del Soldan 
kuş uçuşu 5 kilometre mesafede bulu
nan Pozueloe müntehi olmaktadrr. Btt 
mevkide _çarpışmalar çok tiddetle de· 
vam etmektedir. Son günlerin hava 
bombardımanları neticesinde hiçbir bi
na sağlam kalmamıştır. Bombardıman 

devam etmektedir. Bundan on gün Ön· 
cesine varıncaya kadar Pczuelo iyi v~ 
fena anlar geçiriyordu. Fakat şimdi cep 
he istikrar bulmuştur. 

Barselon bir asi gemi tarafından 
bombardıman edil<Ii 

Paris, 20 (A.A.) - Air France ta
rafından tebliğ edildiğine göre, Mar

silya - Barselona arasında muntazam 
hava seferleri yapan ve yedi yolcu ile 
bugün saat 6,40 da hareket eden tayya
re bir asi geminin limanı bombardıman 
etmekte olduğunu görmüş ve bizzat 
tayyare de ateı altına alınmış ise de 
saat 8,35 de hasarsız Banelona'da yere 
imniştir. 

Aıi t.ayyarelerin faaliyetleri 

Toledo, 20 (A.A.) - Hava iyilet
miş ve Madrid cepheainde Franko'nı.ın 
tayyareleri şimal garındaki hükümet; 
mevzilerini tekrar bombardımana başla
mışlardır. 

Eden - Ribbentrop • • • • • 
gorusmesı 

Bazı gazetelerin hu görüşmeye verdikleri 
ehemiyet İngiliz ve Alman mahfillerinde 

ha~etle karşılandı 
Londra, 20 (A.A.) - Alınan elçisi 

Fon Ribbentrop'un dün Almanyaya git
meden B. Eden'e yaptığı ziyarete bazı 
gazeteler tarafından ehemiyet atfedilmiş 
olması ingiliz diplomatik mahfillerinde 
hayretle karşılanmıştır. 

Bu mahfillerde tasrih olunduğuna 

göre, Berlinde dış bakanlığında konuş
malar yapacak olan alman elçisinin dı9 
politikaya aid bazı görüşler hakkında İn
giliz battı hareketini Bğrenmek isteme
si kadar tabii bir şey olamaz. 

B. Eden, tngiltere'nin gerek ispan
y.->l meselesi, gerek Avrupa teahhüdleri 
hcıkkmda avamkamarasmda olduğu gibi 
Bıadford'daki fileni beyanatını alman el
Sİ!tine tekid etmekten hali kabnamıştır. 

Öte taraftan alman mahfilleri de 
mezkur ziyareti ayni surette tefsir et. 
mekte ve B. Eden'in İspanyaya gönüllü 
gönderilmesi meselesinin halline İngilte
re tarafından büyük bir ehcmiyet veril
diğini ehemiyetle kaydeylemektedir. 
Şimdiye kadar bildiği üzere karıpnaz• 
Irk komitesindeki alman heyeti gönüllü 
meselesini bilvasıta karışma gibi daha 
geniş olan öteki meseleye bağlı tutmuş 
ve bunlardan birinin ötekilerden ayn o
larak halledilmtıai hususunda israr et-
miştir. • 

Gerek ingiliz, gerek alman mahfille
rinde B. Eden'in alman elçisine ihtar• 
atta bulunmuş olduğu tekzib edilmek· 
tedir. 

BtLtNMtYEN iNSAN 
bulundurmak cesaretini göstermiş olacak olan
lar, muhtemeldir ki, insanların ve hakikaten 
kendileri için yapılmış bir medeniyetin inşasını 
idare kabiliyetini kazanmış olacaklardır. Haki
kat şudur ki bu bilgilerin yaşayışın alelade iti
yadlarmdan, belki izdivaç ve aileden vaz geçme
leri zaruri olacaktır. Bunlar ne golf ve ne de 
briç oynıyabilecekler, ne sinemaya gidebilecek~ 
ler, ne radyo programlarını dinliyebilecekler, ko
mite azası olabileckeler, ziyafetlerde nutuk söy
liyebilecekler, politik partilerin ve ilmi cemiyet
lerin toplantılarında bulunabilecekler ve ne de 
milletlerarası kongrelere iştirak için Okyanusu 
geçebileceklerdir. Üniversite profesörleri ve he
le modem iş adamları gibi değil, mutekif keşiş
ler gibi yaşamağa mecbur olacaklardır. Büyük 
milletlerin tarihi boyunca birçok kimseler mem
leketlerinin selameti için kendilerini feda etmiş
lerdir. Fedakarlık hayatın zaruri bir şartı gibi 
görünmektedir. Dün olduğu gibi bugün de in· 
sanlar son fedakarlığa hazırdırlar. Okyanus kı
yılarının müdafaasına şehirlerinde oturanlar 
gazlar ve patlayıcı bombalarla tehdid edilecek 
olurlarsa hiç bir askeri tayyareci, kendini, tay
yaresini ve bombalarını müstevlinin üzerine fır
latmakta tereddüd etmiyecektir. Medeni insa· 
nın ve ona mahsus muhitin yeni baştan kurul-

ması için lazım olan bilgiyi edinmek için neden 
birkaç kişi kendini feda etmesin~ Evet, bu vazi
fe son derece çetindir. Fakat ona teşebbüs ede
cek zekalar vardır. Bazen üniversitelerde ve la
boratuvarlarda rastlanan alimlerin zafı gayele
rinin aleladeliğinden ve hayatlarının darlığından 
gelmektedir. insanlar, güzel bir idealden ilham 
aldıkları, geniş ufuklan temaşa ettikleri zaman 
büyürler. Büyük bir maceranın hırsiyle yanıldı
ğı zaman kendini feda etmek güç değildir. Ve, 
modern insanın ihyasından daha güzel ve daha 

yetını, bazı memleketlerde, hiıkümetin ve bazı 
memleketlerde ise halkin vaziyeti tayin eder. 
ltalyada, Almanyada, Rusyada, şayed diktatör 
çocukları muayyen bir tipe gore inşa etrn~ği ve 
olgunlarla yaşayış tarzlanm şu veya bu suretle 
tadil etrneği faydalı görürse bu fikre uygun ku• 
rumlar hemen yoktan var olabilirler. Demokra• 
silerde terakki hususi teşebbüslerden doğmak 
lazımdır. Halle pedagojik, tıbbi ekonomik ve 
sosyal inanlarımızın iflasına kanaat getirdiği za• 
man, belki, bu vaziyete nasıl çare bulacağını dü .. 
ıünecektir. 

Yuaa: Dr. ALEXIS CARREL 
Tilrk,eye ,eviren: NASUHi BAYDAR 

, Descartes•m telakkisinden öteye inkişaf e
den ve insan bilgisi olan hekimlik modem ce
rniyete, insanların mekanizmasına ve dış alemle 
olan münasebetlerine vakıf mühendisler vere
b 'Jird· l ı. 

Bu yüksek ilim, ancak, kütüphanelerde gö
rnülü kalacak yerde zekamızı canlandırdığı tak
dirde kullanma kabiliyetini haiz olacaktır. Fa
lcat bir insanın beyni bu kadar çok mikdarda 
bilgiyi hazmedebilir mi~ Anatomiyi, fiziyoloji
Yi, şiıniyi, psikolojiyi, patolojiyi, hekimliği iyice 
bilen ve aynı zamanda, viladiye, gıdai şimi, pe
dagoji, estetik, ahlak, d.in, politik ve sosyal eko
nomi hakkında derinleştirilmiş malumat sahibi 
olan adamlar mevcud mudur~ Buna müsbet şe
ltilde cevab verilmesi kabil görünmektedir. Kud· 
retli bir akıl için bütün bunlara temellük etmek 
imkansız değildir. Bunun için inkıtasız yirmi 
~ yıl tetebbuda bulunmak lclzmı gelmektedir. 
Elli yaşında, böyle bir disipline kendilerini tabi 

tehlikeli bir macera da yoktur. ·• 

İnsan bilgisine lüzumlu kurumlar 

İnsanın ihyası, vücudunun ve aklmm, çe
şitli terbiye mekteblerinin nazariyelerine göre 
değil, tabii kanunlara göre inkişafını ister. Fer
din, çocukluğundan itibaren, endüstri medeni
yetin doğmlanndan ve modem medeniyetin te
meli olan prensiplerden kurtulmak lazımdır. in
san bilgisi, kuruculuk rolünü oymyabilmek için, 
pahalı ve sayısız kurumlara muhtaç değildir. 
Ameli bakımdan onun - gençleştirilmiş ol* 
mak şartiyle - el' an mevcud kurumlan kullan
ması kabildir. Böyle bir teşebbüsün muvaffaki-

Geçmişte dinin, ilmin ve terbiyenin ilerleme .. 
sine hız vermiş olanlar münferid kimselerdir. 
Mesela Amerika Birleşik devletlerinde ijiyenin 
inkiplfı yalnız birkaç kitinin ilhaınlariyle husu .. 
le gelmiştir. Nevyorku dünyanın en sıhi ~: 
)erinden biri haline getirmiş olan Hennan Bıgga • 
dir. Gene Amerika Birlqik devletlerinde Johns 
Hopkins Meclical School' u kuranlar ve patol~ji
nin, cerrahlığın ve ijiyenin inanılmaz te~kile
rine sebeb olanlar Welch.in idaresindeki tanm4 

mamış birtakım gençler~ ı grupudur. Bak.teriyo .. 
loji Pasteurün zihninde doğduğu zaman Pas-
teur enstitüsü Pariste milli bir iane sayesinde 
kuruldu. 

(Sonu var) 



SAYFA 6 ULUS 

DÜNKÜ SPOR HAREKETLER.1 

Sonbahar At yarışlarının on 
-

ikincisi dün yapıldı 

Dünkü av koşusuna iştirak eden sporcular bir arada 

(Başı 1. incı sayfada) 
K. 59), B. Seyid Ahmedin Markizi (B. 
Şandor, K. 51), Yüzbaşı B. Fevzinin 
Flordamor'u ( B. Mustafa, K. 47), B. 
J3ehçet'in Barcs'ı (B. Mecid, K. 45) 

girdiler. 
Netice: 
Bu koşuda Barcs ve Betyar başbaşa 

geldikleri için her ikisi de birinci ad
dedildi. Barcs'ın ganyanı 700 plasesi 
270, Betyarın ganyanı 100 ve plasesi 

140 kuruştu. 

Üçüncü koşu (Dumlupınar koşusu): 
Üç ve daha yukarı yaştaki yerli ha. 

lis kan İngiliz at ve kısraklara mahsus
tu. İkramiye birinciye 350, ikinciye 75, 

üçüncüye 25 lira olmak üzere 450 lira 

idi. 
Mesafesi 2000 metre olan bu koşu

ya B. Akif'in Tomrusu (B. Horvat, K. 
62), B. Nihal Atlının Başkam (B. Da
vud, K. 57), B. Salih Temel'in Önüsa
rısı (B. Bayram, K. 55,5) girdiler. 

Netice: 
Birinciliği Tomru, ikinciliği Baş

kan aldı. Ganyan 160 kuruştu. 
Dördüncü koşu (Handikap koşusu): 

Dört ve de.ha yukarı yaştaki yerli 
\'e yarım kan ingiliz at ve kısraklara 
mahsustu. İkramiyesi birinciye 225, i
kinciye 55, üçüncüye 20 1ira olmak Ü· 

zere 375 lira idi. 
Mesafesi 2400 metre olan bu koşuya 

E. Yusuf Örücünün Semiramisi (B. 
Kfunil, K. 65), B. Kıvandıkın Ceylanı 

(B. Davud, K. 56), B. Nazifin Mavzi

kası {B. Hakkı K. 55), B. Şabanın Boz
kurdu ( B. M~cid, K. 54), B. Felcete'. 
nin Selteni (B. Şandor, K. 50) girdiler. 

Netice: 
Birinciliği Ceylan, ikinciliği Semi

ramis aidı. Ganyan 700, plaseler 200-

130 kuruştu. 

Beşinci koşu: 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
arab at ve kısraklara mahsustu. İkra
miyesi birinciye 225, ı.kinciye 60, üçün
cüye 20 lira olmak üzere 300 lira idi. 

Mesafesi 1800 metre olan bu koşuya 
B. Eminin Ünlüsü (B. Gula, K. 60), 

B. Şükrünün Mebruk'u (B. Filips, K. 
60), Yüzbaşı B. Nurinin Ceylan Yekta
sı (B. Yakub, K. 60), B. İskenderin 

Güleri (B. Paul, K. 58,5), Yüzbaşı B. 
İhsan'ın Necmesi (B. Fuad, K. 58,5 ve 
B. Ahmedin Benliboz'u (B. Mecid, K. 
58) girdiler. 

Netice: 
Birinciliği Benliboz, ikinciliği Gü

ler aldı. Ganyan 170, plaseler 120 ve 
140 kuruştu. 

Çifte bahis dört ve beşinci koşular 
arasında idi. 2/ 6 biletleri almış olanlar 
1000 kuruş aldılar. İkili bahis son ko
şuda idi. 6/ 4 biletleri alanlar 340 kuruş 

aldılar. 

Muhafız Gücünün 
av binişi 

Muntazam bir programla her 15 gün
de bir yaptrğr binişlere devam eden 
Muhafız Gücü dün de bir av koşusu 
yaptı. 

Günlerdenberi çok soğuk giden ha
vanın biraz ısınması dünkü binişe Güç
ten ve Atlıspor !<ulübünden altmış ka· 
dar binici toplamı§tı. Sabahleyin tam 
onda eski koşu yerinden harekete geçil
di. Süratli ve dörtnal yürüyüşle Sö
ğüdözü civarına 1<adar gidildi. Buradan 
itibaren Güç Başkanı Albay Tekçenin 
yönetimi altında, avın izini bulan kö
peklerin arkasından koşu başladı. Av 
bir tilki idi. Oldukça çetin bir biniş ya
pılacağını uman biniciler tilkinin daha 
birkaç yüz metre kaçmadan yakalanma· 
sı üzerine neşelerini kaybeder gibi ol· 
dularsa da çok güzel bir tesadüf. herke
si bir anda heyecanlandırdı. Hayvan
ların ayakları arasından fırlayan bir 
tavşan günün tabii avr olmuştu. Koşu

nun hedefi hemen ona çevrildi ve hızı 
da alabildiğine arttı. Çok zevkli, çok 
heyecanlı bir kovalama başladı. Bir iki 
kilometrelik ko~ıınun so~unda gerçi a
vı yakalamak kabil olmadr, fakat bütün 
heyecanı ile bir av yapılmış oldu. 

Koşudan sonra Muhafız gücü salo· 
nuna dönülerek çay ve sıcak şarab içil· 
di. Bu arada martta yapılan 100 kilo
metrelik Çubuk yürüyüşüne iştirak e
den .Bn. Melek Tekçe, Bn. Hatice, Bn. 
Melahat, Bn. Nilüfer, Bn. Semiha, Bn. 
Höyslere ve Bn. Düriyeye Muhafız gü
cü tarafından hazırlanmış olan birer ro
zet verildi. Bu münasebetle Albay Tek 
çe biniciliğin türk tarihindeki önemin 
den, yurd müdafasmdaki ttJlünJen v~ 
türk kadınının bu ata sporumuzda gös· 
terdiği kudret ve ka'ıl!iy: tten bahseden 
birkaç söz söyle eli ve !• ,zetleti binici 
Bayanların göğsüne hazır bulunanların 
alkışları arasında taktı. 

Atlı 

Lik maçları 
Dün Ankarada lik maçlarına devam 

edildi. İlk maç saat 13 de Ankara gücü -
Demirspor arasında idi. Muhafız gücün
den Naimin hakemliği altında yapılan bu 
maçı, 11 - 1 gibi büyük bir farkla An
kara gücü kazandı. 

Oyun başından sonuna kadar Ankara 
şampiyonunun baskısı altmda geçti. Ma-

Dünkü av kcşusunda köpekler avı yakalar/arken 

amafih Demirspor takımı içinde bazı o
yuncular ferdi kabiliyetlerini gösterdiler. 
Nitekim yapılan şeref sayısı da bunu is

bat etrnetkedir. 
İkinci maç Altın ordu - Gençler birli

ği arasında yapılacaktı. Fakat kongre 
dedi kodulariyle meşgul olan Altın or
dulular maça gelmediler. Gençler sera 
moni yaparak hükmen oyunu kazanmış 
sayıldılar. 

İstanbul maçları 
İstanbul, 20 (A.A.) - İstanbul ş:;ım

piyonası futbol maçlarına bugün de de
vam edildi. Havanm zaman zaman kapa
lı olmasına rağmen sahalar kuru ve çok 
müsaid bir manzara arzediyordu. 

Tak·sirn ~tadmcla: 
Günün ilk maçını Anadoluhisarla Or

taköy yaptılar. Anadoluhisarlılar, ha
kim bir oyundan sonra maçı 4 • l gali
biyetle bitirdiler. 

İkinci maçı Süleymaniye çe Topka
pı oynadılar. Kuvvetler arasında müva
zene olduğu için oyun çok canlı oldu. 
Neticede Süleymaniye maçı 6 - 4 ka
zandı. 

Gafotasaray • Güneş maçı 
Saat tam 14.35 de,, Galatasaray • Gü

neş takımları yanyana sahaya çıktılar. 
Beraberce halkı selamladıktan sonra sa
hanın ortasında toplandılar. Lik maçla. 
rmda mutad olmıyan kısa bir dostluk se
remonisinden sonra iki takım karşılıklı 
dizildiler. 

Oyuna Galatasaraylılar başladılar. 

İlk hücum ortadan ve çok seri oldu. Ka
leci ile karşı karşıya kalan Gündüz, beş 
metreden ilk şütü attı. Fakat sefa, sert 
olmaklaberaber tehlikesiz olan bu vuru
~u güçlük çekmeden kesti. 

Galatasaray bu dakikadan itibaren 
Güneş kalesınin önünde yerleşir gibi ol
du. 11 inci dakikada: Sağdan bir Güneş 
hücumu. Melih topu ortaladı ve İbrah im 

kale direğini yalayarak avuta giden gü
zel bir şüt attı. 

İki dakika sonra Galatasarayın bir 
hücumu ve Gündüzün güzel bir şütü. Bu 
da Safa'nm iyi bir plonjonu ile neticesiz 
kaldı. 

Galatasaraylıların hakimiyeti tesirini 
yavaş yavaş kaybetmekle beraber de-
vam ediyor. • 

Güne§in golii. 
l O cu dakika: Rızanın uzun bir p a

sını yakalıyan Rebii topu Ras ihe ge
çirdi. Rasih Galatasaraym iki müdafii 
arasından sıyrılarak takımına bir sayı 
kazndrrdı. 

24 üncü dakika: bir Galatasary hü. 
cumu esnasında topla inen Haşime Gü
neşli Faruk bir şarj yaptı. Hakem bu
nu bir penaltı ile cezalandırdı. Reşad, 

fena bir vuruşla bu fırsatı kaçırdı. 
Oyun asabi bir hava içinde, fakat 

muvazeneli devam ediyor. Birinci dev
renin nihayetine doğru Haşim ferdi bir 
akınla güneş müdafaasını yardı ve ta
kmıına beraberlik golünü kazandırdı. 

Birinci devre 1-1 beraberlikle bitti. 
İkinci devrede oyun çok sertti. Yağ

mur oyunun zevkini kaçırıyor. Oyun 
adeta bir çekişme halinde sona kadar 
devam etti ve 1-1 beraberlikle bitti. 

Fener stadında: 
İlk ınaçı ikinci kümeden Altın Or

du • Doğan Spor yaptılar. Altın Ordu 
hakim bir oyunla rakibini 5-0 mağlub 

etti. 
Bu maçtan sonra birinci kümeden İs.

tanbul Spor - Anadolu takımları karşı
laştılar. İstanbul Sporlular güzel ve ha
kim bir oyundan sonra maçı 5-1 kazan
dılar. 

Son maç Fenerbahçe ile Hilal'i kar. 
şılaştırıyordu. Hilalliler kuvvetli rakib
lerine karşı iyi bir oyun çıkarmakla be
raber sahayı 7-0 mağlfrb terkettiler. 

Sere/ stadında: 
Birinci küme maçlarından ilk karşı

laşma Beykoz - Eyüb takımları arasın

da oldu. Bu maç 1-1· bitti. 

İkinci ma~ı Beşiktaş • Vefa takım
ları oynadı. Beşiktaşlılar galib geldiler. 

Kayakçılarımız dün 
Elmadağı'na gittiler 

Dün halkevine muhtelif kulüblere ve 
Gazi muallim mektebi beden terbiyesi 
şubesine mensub 60 genç türk spor ku

rumu asbaşkanı B. Halid Bayrak'la bir- ı 
likte Elma dağına kadar kar sporları fa
aliyetinde bulunmuşlardır. 

21 lLKK.ANUN 1936 PAZARTESI 

Hususi idareler · büdceleri 
Bu yıl tahminlerde, 935 . şe göre 7 mil

yon liralık bir fazlalık var 
Hükümetin vilayetler hususi idarelcri-ı 

nin kalkınmasını temin maksadiyie ilk 
aldığı tedbirlerden biri olan bina ve a-
razi vergilerinin hususi idarelere dev-
rolunması, hususi idarelerin 1936 büdce-
Jeri üzerinde ilk tesirini göstermiş bu-
lunmaktadır. Aşağıya koyduğumuz ra-

kamlar aususi idarelerin 1935 senesi 

muhammenatına göre 1935 senesi tah-
minlerinin farkını :ı çık bir şekilde gös · 
treme ktedir. 

1935 senesinde 62 vilayetin hususi 

idare büdcelerinin yekunu 30,787 ,083,63 
lira idi. Bu sene aynı vilayetlerin hu-
susi idare büdceleri 6.915.948.65 lira faz-
lasiyle 37,703,032,30 liradır. Hususi i· 
darelerin 1935 - 1936 büdce tahminleri 
vilayet itibariyle şudur 

1935 de 1936 da 
Lira 

Afyon 589314 750571,41 

Amasya 235145 285086 

Ankara 1524347 1890351 

Antalya 532886 569368 

Aydın 564988 746076 

Ağrı 207180 275029 

Balıkesir 1039900 1581006 

Bilecik 275935,61 368859 

Bolu 378036 5053080 

Bordur 206653,35 237947 

Bursa 1050797 143~367 

Bitlis lağvolunmuş 
bulunuyordu. 111652 

Yeniden ihdas olunan 
Bingöl vilayeti 99506,54 

Çanakkale 452950 575861 

Çankırı 326874,57 356130 

Çorum 418500 488136 

Çoruh 318956,93 283068 

Denizli 528600 609674,80 

Diyarbekir 328251 403771 

Edirne 469156 503700 

Elaziz 407450 348659 

Erzincan 193350,00 195745,25 

Erzurum 598406 599021 

Al,i\IANY ANIN DÖRT 

Yil,LIK PLANI 
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3 JO endüstriyelin ha 
zı " lıulunduğu gizli 
llir toplantı yapıldı 

Berlin, 29 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinin öğrendiğine göre B. Gö
ring'in geçen perşembe günü toplantı
ya çağırmış ~duğu gizli konferansta 
300 kişi hazır bulunmuştur. 

Dün neşr~dilmiş olan resmi bir teb

liğde deniliyor ki: 
"Ekonomi alemine mensub 300 şah· 

siyet, B. Hitler ile B. Göring'in etrafın
da toplanmışlardır. Bunlar, dört saat 
mütemadiyen dört senelik program hak
kında konuşmuşlardır. 

Dolaşan bir şayiaya göre toplantı es
nasında B. Göring, Almanyada acilen bir 
endüstri seferberliği yapılması lüzumun
dan bahsetmiştir. Bu sözler hazirunda 

hayret uyandırmıştır. 
Söylendiğine göre B. Göring, endüst

riyelleri 4 senelik programı tatbik hu
susunda göstermekte oldukları yavaş

lıktan dolayı muaheze etmiştir. 
B. Göring, şu sözleri söylemiş oldu

ğu rivayet edilmektedir: 
- Bu plan, vatanseverlik vazifesi na

mına herkesin şahsi teşebbüsüne hitab 
etmektedir. Her şeye hakim olan, gaye
dir. Maksud olan, Almanya'yı büyük bir 
tecrübeye karşı koyabaecek bir hale ge
tirmektir, emirnamel~r ile nizamname
lerin ehemiyetleri talidir. Mesela aranız
dan biri bana, ne vasıta ile olursa olsun, 
kauçuk tedarik ettimi onu her türlü ni
zamnameleri:ı, emirnamelerin hükümle· 
rinden muaf tutarım. !"azla olarak bir de 
kendisine prim veririm. 

B. Göring, silahlar için tazım olan ilk 
maddelerin her şeyden ehemiyetli oldu
ğuna :la işaret etmiştir. 

B. Göring, sözüne son verirken, 
İspanya hadiselerine de telmihte bulun
muş ve nazi zimamdarlarının general 
Frankonun muzaffer olmasını istemekte 
olduklarrm söylemiş olduğu rivayet o
lunmaktadır. 

B. Şaht'ın bu toplantıda hazır bulun
mamış olduğu anlaşılmıştır. Fakat yük· 

Eskişehir 445746 
Antep 354887,89 
Giresun 413686 

Gümiişhane 195608 

İçel 519812 

Hakkari Vilayeti 
1935 senesinde 
lağvolunmuş bu-
lunuyordu. 
İsparta 302466 

İstanbul 3371627 

İzmir 1580922,04 
Kars 331315 

Kastamonu 641600 

Kayseri 434335 

Kırklareli 313946 

Kırşehir 239784,32 

Kocaeli 670000 

Konya 1029133 

Kütahya 560000 

Malatya 490000 

Manisa 865800 

Maraş 241438 

Mardin 278189 
Muğla 443491 

Muş 167470 

Niğde 449968 

Ordu 385566 

Rize 1935 senesinde 
lağvolunmuş bulu-
nuyordu. 
Samsun 580377 

Seyhan 771100 

Siirt 162913 

Sinop . 332238 

Sıvas 464553,70 

Tekirdağ 408368,69 

Tokat 560811 

Trabzon 411852 

Yeniden ihdas olunan 
Tunceli vilayeti 
Urfa 312490 

Van 204976 

Zonguldak 691000 

Yozgat 511937 

490367 .. 
460157,88 .. 

465510 ,, 

280392,10 ,, 
721411 .. 

69070,82 " 
345437 ,, 

3363628 ,. 

2278062 " 
397620 ., 

932395 ,, 

455582 .. 
370764 ,, 

284868,86 " 
901517 ., 

1214254 ,, 

839089 ,, 

602973 ,, 

1231474 " 

329409,84 " 
2987 57 ,81 " 

532161 ., 

131740,78 " 

480212 " 
324414 ,, 

243167,12 .. 
745687 ,. 

951424 ,. 

192032 ,, 

455998 ,. 

665380 " 

488512,71 " 
620611 ,, 

528309 " 

134961 ,, 

321287 ,, 

238589 ,, 

747524 ,. 

392317 ,, 

l{ısa dıs hallerler 
~ 

* Bingazi, - Tayyareci Laoran, Tuj 
ve L enye, Fransa ile Reunion arasında 
irtibat tesisi teşebbüsünü icra etmek Ü· 

zere bu sabah Kahireye doğru havnlan· 

mışlardır. 

* Lill, - Belediye meclisi, 35 mu
vafık ve bir müstenkif rey ile sosyalist 
mebuslardan B. Sen-venan'ı Lil beledi
ye reisliğine seçmiştir. Yeni belediye 
reisi, selefinin mezarına çelenk koy. 

muştur. * Viyana - Almanya • Avusturya 
ekonomik konuşmaları normal bir şe· 
kilde ilerlemektedir. Konuşmalar salı 

günü kesilecek ve sonkanunda tekrar 
başlanarak neticelendirilecektir. 

• Londra, - Almanya büyük elçisi 

fon Ribbentrop, Bedin 'e hareketinden 
önce, dış bakanlığını ziyaret etmiştir. 

* Paris, - Tamamen iyileşen B. Ti
tülesko'nun Paristen geçtikten sonra 
Montekarlo'dan Senmoriç'e gideceği bil

dirilmektedir. 
"' Roma, - Münakalat bakanı, 300 

hektar sathındaki Bolzano endüstri böl• 
gesinin açılış resmini yapmıştır. Bura
da şimdi beş büyük İtalyan şirketine 
aid müesseseler inşa edilmektedir. 

* Miami, - Binbaşı Deserveski, de
niz ve kara tayyareleri yHz kilometrelik 
dünya rekorunu saatte 336 kilometre 
924 metre katetmek suretiyle kırmıştır. 
Tayyaresinin ağırlığı 3150 kilo idi ve 
1000 beygir kuvvetinde hir motorla mü
cehhez bulunuyordu. 

sek idare amirleri ile dört senelik plan 
erkanı harbiyesi ve harbiye nezaretinin 
ekonomi şubesi mümessilleri içtimada 
hazırdılar. 

88. Hitler ve Göring Dmızigdeı 
gelen bir lıeyeıi kabrıl ettiler 
Varşova, 20 (A.A.) - B. Hitler ile 

B. Göring'in cuma günü Berlin'de B. 
Forster'in riyaset etmekte olduğu Dan
zig'in nazi heyetini kabul etmiş oldukla
rı öğrenilmiştir. 

Danzig'de çıkan nazi gazeteleri, bir 
aralık kesilmiş olan Lehistan - Danzig 
konuşmalarının senato reisi B. Grayser'• 
in hastalığı yüzüne.len kesilmiş olduğunu 

temin etmektedirler. 
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ADAPAZARI 

TÜRK TiCARET 
Makbuz ve hisse Hisse Hisseyi kay. 

Makbuz tarihi numaralan 

7. 5. 1930 
26. ı. 1929 
4. 4. 1928 
2. 8. 1928 
4. 7. 1928 

15. 9. 1928 
5. 6. 1928 

29. 7. 1929 
1. 6. 1929 

18. 9. 1926 
ıs. lO ı921 
25. 2. 1928 
29. 11. 1926 
13. 4. 1929 
18. 5. 1929 
ıs. ıı. 1928 
15. 11. 1928 
26. 2. 1928 

2. 4. 1929 
15. 11. 1927 
19. 6. 1929 
11. 12. 1926 

23. 8. 1928 
6. 4. 1929 

ıs. 2. 1~28 

an ili 
152851 • 152855 
114880 - 114884 
33773 • 33782 

141606 • 141640 
109300 • 109304 
21858 - 21861 
34780 - 34783 
27658 • 27659 
28243 • 28244 
31042 • 31043 
32857 ve 30789 
28245 ve 31302 
31794 - 31795 
29400 ve 31464 
30436 ve 32537 
31290 ve 33811 
44785 • 44787 
42829 • 42830 
53066 • 53067 
29318 • 29319 
29473 - 29474 
30%3 - 3C864 
31634 - 31688 
40210 • 40213 
40108 • 
80111 - 80120 
55531 55540 
56101 - 56105 
40287 - 40291 

2333 • 2345 
33995 ve 32518 
27550 ve 26337 
27741 
11 No. la Makbuz 

2288 
43 

156 
137 
176 
111 
304 
829 
145 
480 
542 
262 
777 
812 
682 
678 
543 
754 
504 
848 
128 

3151 
2043 
2507 
1206 

" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'' 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 

.. 
" ,. 

adedi deden fUbe 

s 
5 

10 
35 

5 
"'4 

4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
4 
1 

10 
10 

5 
5 

13 
2 
2 
1 
6 
1 

10 
10 
10 
15 
50 
25 
10 

4 

4 
6 
5 
5 
3 

10 
4 
2 
s 
3 

s 
10 

30 
103 

20 
518 

Adapazarı .. 
" Adapazarı .. 

Hendek .. 
Adapazarı .. .. 

• .. .. 
,, 
,, 
.. .. 
., .. 
" ., 
" 

Adapazarı 
Geyve 

,, 

" ,. 

" Adapazarı 

" .. 
" 

Bilecik 
Adapazarı 
İstanbul 

" .. .. 
İstanbul 
İstanbul 
Geyve 
Gevve 

.. 
" 
" 
" .. 
.. 
,, 
., 
,, 

Hen1ek 
Adapazarı 

Adapazarı 

" 
" 

Yekun 

Hissedarın 
dresi 

Adapazarı .. .. 
Adapazarı .. 
Hendek 

• 
Adapazarı .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. 
,, .. 
• 

Adapazarı 

Geyve 

" 
" 
" 
" 
" Adapazarı 

" ,, .. 
Bilecik 
İstanbul 

" .. .. 
" İstanbul 

İstanbul 
Geyve 
Geyve 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" .. 
" ,, 

Hendek 
Adapazarı 

Adapazan 

" ,, 

ULUS 

BANKASINDAN: 
taim 

Kangal oğlu Hüsnil .. ,, . ,, 
Çavdar oflu Tevfik . .. 
:Manifaturacı Sadık 

.. " 
Bakkal Murad oilu Şaban .. .. .. .. .. .. 

" ., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

• .. .. .. .. 
,, .. .. 
" .. 
,, 
,, 
,, .. 

Manifaturacı Sabit Sabri 
Konyalı Ali Haydar 

" .. 
" 

,, 

" .. 
" .. .. .. 

Sipahi oğlu Feyzi 

" " 
" " .. " 

Adapazarı icra dairesince satılmııtır. 
,, 
,, .. 

,, .. .. 
,, .. 
,, 

,, " " 
Hendek İcra dairesince aatılmıttır. 

,, .. .. 
Bizzat aatmıttır. .. .. .. .. 

• ,, 
,, .. 
,, ,, .. ,, 
.. ,, 

• ,, .. " .. " .. " 
" 

,, 

" 
,, 

,, " 
Adapazarı icra dairesince satılmıştır. 
Geyve icra dairesince satılmıştır. 

" ,, 

" 
" 

.. ,, .. 
,, 

" 
" 
" 
" 

" " .. Adapazarı icra dairesince satılmıştır. .. .. " 
" " " .. " " 

Tabak Süleyman Bilecik icra dairesince satılmıştır. 
Kabzımal Bostancı oğlu Sakirfstanbul 7. icra dairesince satılmıştır. .. " .. 

,, 
" " .. ,, " 

" 
" 
" 

.. .. 
" 

" 
" 
" 

" " " .. .. " 
Bartınlı Mehmet Hoca zedaler Adapazarı İcra dairesince satılmıştır. 

Bedri Zahid ve Şürekası İstanbul icra dairesince satılmıştır. 
Mahrukatcı Zeki Adapa;:arı İcra dairesince satılmıştır. 
Konyalı Ali Haydar Geyve icra dairesince satılmıştır. .. " 

" 
,, 

" " 
" 

" .. 
" 

,,. 

" " 
" " 
" " 
" 

,, 
Manifaturacı Sadık 
Kasab Gani oğlu Ahmed 

Manifaturacı Sabit Sabri .. .. " 
" 

.. .. 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 

,, .. 
,, .. ,, .. .. .. .. 
" 

" 
" 
" 
" ., 

" 
" ,, 

" Hendek icra dairesince satılmıştır. 
Adapazarı İcra dairesince satılmıştır. 

" 
,, 
" 

.. 
" 
" 

.. 
,, 
" 

Adapazarı Tiirk Ticaret Bankası hissedar)arıodan yukarıda isimleri ve hizalarında hisse &enctleri mikdar ve numaraları yazılı zevatın 
nama muharrer hisseleri listede gösterilen icra daireleri marifetiyle ayn ayn tarihlerde •tılarak banka memurin aandığma ihale Ye 

Ankarada Ticaret Türk Anonim şirketine devrolunmu~tur. 
Sabibleri elinde kalan mezkur hisselerin ikinci nushaları verileceğinden birinci nüshalarının hükümsüz oldukları ilan olunur. 

Ziraat Vekaleti Satın Alnıa 

Komisyonundan: 
1. - g .... "!1• "" ~'i"C'l"' cm~ ~~ mil~kk"'"''""n'fan so ton 

~~-=· ~···•i r,. .... ~ ~nezva <aneniate ~e t>l'lmb = Bleiarsenat si
lezva) ve fare öldürülmesinde ku!lanımak üzere 100.000 hora fişeğiy· 
le 1.000 hora aleti satın alınacaktır. 

2. - Arsenikiyeti rassasın muhammer. bed~li 20.000 lira, hora fi
şeklerinin tüfekleriyle birlikte muhammen bedeli 24,000 lira, arse • 
nikiyeti rassas için ilk teminat 1.500 lira, hora fişek ve tüfekleri için 
birlikte 1.800 Hızdır. 

3. - İhale 18-1-937 de saat 15 de Vekalet binasın<\a yapılacaktır. 
4. - Muhammen bedelleri ayrı ayrı yazılan bu maddel~rin iha -

leleri de ayn ayrı yapılacağından taliplerin teklif mektuplarını ona 
göre k~misyona vermeleri. 

5. - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti satın alma komisyo
nundan, lstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

6. - isteklilerin teklif mektuplarını teminatlariyle birlikte mu· 
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddesinde zik· 
redilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komis • 
yona vermeleri. (1937) 2-5773 

P. T. T, Genel Direktörlüğünden: 
Şehirler arası telefon santral memuru yctistirilmek üzere 10 ka

dın stajyer alınacaktır. Müracaat müddeti 25.12.936 akşamına kadar
dır. Şartlar P.T.T. Muamelat müdürlüğünden ögrenilir. (2138) 

2-6071 

MILLI MODAFAA VEKALETİ 
3ATIN ALMA KOMtSYONU İLANLAR 

BİLİT 
1 

2.1.937 günü kapalı zarfla ihalesi yapılacak ol::n 6 adet muhte
lif tezgahın şimdilik alınmasından vazgeçilmiştiı. (2127) 2-6067 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCI iLANLARI 
İLAN 

1 
ıs klnunu evel 1936 tarihinde ihaleleri yapılacak olan Yenişehir· 

de 1080, 1155 ve Eğe mahallesinde 852 adalardaki arsalar mezkur 
günün Bayramın birinci gününe tesadüf etmesi hasebiyle ihaleleri 
22 kinunu eYel 1936 sah gününe tehir edildiğinden alakadarların o 
gün saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. (2095) 

2-6002 

İLAN 
Temizlik işleri için alınacak saraç malzemesi pazarlıkla alınaca

fından şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemi· 
ne ve isteklilem de 25 - kinunu evvel • 936 cuma ıünü saat on bu • 
çukta belediye encümenine müracaatları. (2086) 2-6011 

Ankara V ıiliğind 
. ...., . 

a . en: 
1 - Eti mesud, Ocuflcu yıl ve Kızılcahamam yatı okulu talebele· 

ri için 165 takım elbise, 65 rop, 130 göğüslük, 165 firenk gömleği 
beyaz, 165 firenk gömleği gri, 470 iç çamaşırı don ve gömlek. 10 
metre kumaşla 690 metre pijamalık bez alınacaktır. 

2 - Bu etyanın muhammen bedeli 4609 lira olduğu için açık ek
siltme suretiyle mübayaa edilecektir. 

3 - Eksiltme 28.12.936 pazartesi günü saat on beşte vilayet 
binaaındıılri encümeni daimi salonunda yapılacaktır. Ve şartna· 
mede yanlı muhammen bedelin% 7.5 nisbetindeki para, tahvilit ve 
banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bıı 
husus hakkında dat.aetraflı maliimat almak ve şartnameyi görmek is· 
teyenlerin Ankara kültür dire!ttörlüğüne müracaatları. (2096) 

2-6003 

Anka~a Gü~Oiinden: 
Gümrüğe terkedilen aşağıda nevi ve mikdau yazılı eşyalar 10.1. 

936 tarihinde açık artırma ile satılacaktır. Müzayedeye iştirak etmek 
ve tafsilat almak üzere gümrıiğe müracaatları. (2137) 

Kilo Gram 
3 800 
1 320 

25 100 
3 

13 

50 
240 

50 
60 

760 
920 
250 
560 
400 
120 
500 
420 
080 
150 

Gılasko muakkim süt tozu 
Boş teneke kutu 
Transvarmötör 
Kaat fotuğraf ıesim 
Demir gümüş nikel halitasınchn bıçak 

,. ., ,, ,, ç tal ve kaşık 
Müstalucratı kimyeviye sınaiye 
Agaçtan taksimatlı metre 
Galvanczlı bakır tel 
İpek mensucat 
Sülfüllü demir kaynak 

" " Kundura boyası 
Kuru pil 
Boyalı ağaç kutu 
Çerçevesiz termometre 
Elektrik sayıcısı 
Çelik metre 
Bir adet boı varil 
Hurda tahta aletleri dirhemler 

2-6070 

Vakıflar Umum Müdürliiğiinden: 
Ankarada Vakıf Şengül hamammın tealim gününden 5.12.939 gU.· 

nUne kadar icarı kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmU§ ise de ta· 
lip çıkmadığından yeniden on gün müddetle açık artumaya konul· 
muştur. İhale 28.12.1936 pazartesi saat 15 de Varidat müdürlüğün
de yapılacaktır. Senelik icar muhammen kirası 12.800 lira~ır. 960 li
ra muvakkat teminat alınacaktır. Tutmak istiyenlerin vakıflar varl· 
dat müdürlüğüne müracaatları. (2136) 2.....60()g 

SAYFA 7 

1 

Ank v~1;1;;;.;.,.den: 

• Necati Be:~~d~:kanhğ• ittisalinde yeniden 
in,a edilen Hususi idareye ait 6 adet dükkia açık arttırma ile 
icara verilecektir. 

İhale 28. 12. 1936 puarteci günü saat 15 de vilayet daimi en• 
cümeninde yapılacaktır. 

Mihayedeye girenlerin .52 lıra 50 kurutluk aumıJdrat teminat 
itası mecburidir. 

İateldilerin ihale gilntl daimi enc&mene prtnameeiai &&mek 
Jateyenleria Hususi llubuebe llOdtlrlüiüne mllracaatlan illa 
olunur. (2064) z-.MZ 

Eşya ve malzeme satışı 
Ankara İnhisarlar Başmüdür
lüğünden: 

Bankalar caddesinde id.ıremis bin•mda meTCUt Ye ite yaramı .. 
yan bir çok qya ve mabeme prtnaınesi mucibince aleni pazar• 
hkla avrı avn satılacaktır. Puarhia iştirak edecek taliplerin 
25 • 12 - 936 tarihinde saat 10 da bq müdürlüfiimüzde müteşekkil 
komisyona müracaatları ilin olunur. (2033) Z-5925 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden : 

Anadan ve babadan yarışçı 935 doğumlu biri erkek biri dişi ol· 
mak üzere iki baş ı;afkan İngiliz tayı açık arttırma suretiyle 3 - ikin
ci kanun • 937 pazar günü hal'a merkezinde satılacaklardır. Muvak· 
kat teminat 75 lir;..dır. İsteklilerin mezkur gün hara merkezinde bu· 
lunmaları ve tcı.yların pedi~irlerini görmek istiyenlerin daha evve " 
linden hara merkeziyle Ar.kara, Burs.:ı, İstanbul, lzmir Baytar İş • 
leri Müdürlüklerine müracaat etmeleri ilin olunur. (3530) 

2-6014 

y· KUrUL' 

Kültür Bakanlığından: 
1- Bölge sanat okulhrı için pazarlıkla : 

a- Oç adet üniverseJ freze makinaaıı 
b- Bir takım ünite delik ve bir takım ünite mil maatarları, 
c- Onbet adet muhh:lif marangoz makinaaı alınacaktır. 
2- A fduaımdalci makinelerin ihalesi ayrı, B fıkrasındaki 

maatarlann ihaleai ayn ve C fıkrasındaki mı1rina1arm ihalesi ayn 
olarak yapılacaktır. 

3 - Birinci maddenin her fıkrasmdald makine "R mutarlarm 
evsafı, mikdar ve sairesini bildiren umumi "Te fenn1 ıartııameleri 
ile listeleri Ankarada Kültür Balamhğı levuun Direktörlüğün
den, İatanbutda Bölge sanat okulu Direktörlüğünden bedelsiz ola· 
rak alınır. 

4 - Birinci maddenin A fıkrasındaki makinelerin ihalesi 
24.12.1936 perşembe günü öğleden evvel saat 10.30 da ve B. fıkra. 
smdaki mastarların ihalesi aynı tarihte saat 14 de C fıkrasındaki 
makinelerin aaat 15 de Kültür Bakanhğı binasında yapılacaktır. 

5 - Birinci maddenin A fıkrasındaki üç freze makinesinin tah· 
min bedeli (17.<IBı) Pe m•wakkat teminatı (1.282) lira, B. fıkrasındaki 
mastarların tahmin bedeli (781) ve muvak ·at teminatı (59) lira, C 
fıkrasındaki makinelerin tahmin bedeli (7.300) ve muvakkat temi• 
natı (547.5) liradır. 

6 - Bu eksiltmelere gireceklerin bu gibi makine veya avadan
lıkları baska müesseselere verdiklerine ve teahhütlerini tamamen 
ifa ettiklerine dair resmi vesik:t ibraz etmeleri lazımdır. 

(2105) 2--6036 

Fa ülte ve Lise Talebelerine: 

Halisane Tavsiyem 
Fransızcası zaif olanların, hem mektep derslerini takip. hem de 

lisanı kucaklamak ve neticede hocadan kurtulmak için sene bidaye· 
tinden haftada muntazaman bir ders almalan lazımdır. 

Ankara Hukul{ Fakültesinden: 
Mayıs 1937 nihayetine kadar alınacak olan 2100 - 2700 kilo aade 

yağı açık eksiltmeye konmuttur. Tahmini fiat 90 kurut ve muvak
kat teminat 182 lira 25 kuruştur. İsteklilerin 6. 1. 1937 çarşamba 
günü aaat 11 de faktılteye gelmeleri. (2113) 2~046 

REVUE~ 
80 aenellk bir tec:rGbe 111ahsu.JCIQr. 
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SAN 

TiR 
T'1RKiYE iŞ BANK.ASI 

İş arıyor 

Fransızca bilen bir mürebbi-
ye aile yanında i r. 

Adres: Balcı . No : 6 

Yeniş.ehır. A. rumz·Jna 
6062 

KİRALIK 
4 oda banyo mutbak ve ka

lori ferli lıi r daire kooperatif ar
kasında, Bav Ali Nazmi apartı
manında, 7 numaraya müracaat. 

2---6073 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvantin 
saç boyalan 

t~lis kanzuk ecnnt1i llbo
ntuvarlarında bazırlllUlll Juvan
tln aaç boyaları muzur vıe zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
pçlara tabii renklerini bah,eder. 
~uvantin uç boyaları kumral ve 
eiyah olarak iki tabii renk O.Ze
rinde tertib edilmiıtir. 

AU DIKBAŞ 

Fidan bahçesi 
İstanbul. Ortaköy, Derebo -

yu No. 175 her nevi fidan, bil
baaaa qıb Avrupa ~ileri. Fi
yatı 50 kuruştan bqlar. Posta ile 
sipariş kabul olunur. Z-5938 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için Ankarada ve şartnamesinde gösterilen 

yerlerde teslim şartiyle 207 ton kok kömürünün satın alınması kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur • 

2 - Tevdi edilecek kapalı zarflar 1 incikanın 936 1 inci salı gü
nü saat on beşte başmüdürlük komisyonunda açılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 496 lira 80 kuruştur. 
4 - İsteklilerin muayyen saatten en son bir saat evvel teminat· 

larını başmüdürlük veznesine teslim ederek kapalı zarflarını komis
yona tevdi etmeleri lazımdır. 

5 - Buna aid prtname her gün baı müdürlük yazı işleri kale-
minde görülebilir. (1827) 2-5601 

Kavaklıdere Şarabı Ucuzladı! 
DÖRT SENELİK OLGUN 
BANDEROLLU 70 CL. ŞİŞE ŞARABI 

60 KURUŞA! 
TOKAY ) 
TATI.;I SERT BEYAZ ) TATLI 
TATLI SERT KIRMIZI ) ŞARAPLARIMIZIN 

BANDEROLLU 75 CL. ŞİŞESİ 

85 KURUŞA 

ETiKETLİ 70 CL. BOŞ ŞlŞEMlZİ 
getirene Satış Mağazalarımızda 

10 kuruş 
ÖDENİR 

AÇIK ŞARABIN LlTRESl 40 KURUŞTUR 
YlRMl BEŞ LİTREDEN AŞAGI 
OLMAMAK ÜZERE LİTRESİ 35 ,, 

CENAP AND 
Kavaklıdere Şarap Fabrikası 

z-M74 A N K A R A 

M. M. Vekile ti 
Deniz Merkez Satıİıalma Komisyonundan 
Muhammen Teminat Miktarı Cinai · 

bedeli 
Lira Lira Ton 

28.500 2.138 1500 Kardif kömUril 
1-Yukarda muhammen bedeliyle teminatı yazılı 1500 ton &rdif 

kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
2 - Münakasa 12. Klnunu ani ;937 salı gilnU saat 14 de Anka

rada M. M. Vekileti binasında yapılacaktır. 
3 - (143) kuru, bedel mukabilinde ,artnamesini almak istiyen· 

lerin her gün, münakasaya girmek istiyenlerin de yukarda yazılı t~ 
minatı havi teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun hiildbnlerl da
hilinde münakaaa aaatmdan bir saat evvel. yani saat 13 e kadar kQ • 
misyona vermiı olmalan (1866) 2-5688 

1 
1 

1 - 2 Möble odaları 
Yenişehir. fnkılab sok. No. 4. 

(Kutlu arkasında) 
2-6066 

l(ira1ık. Ev 
Yenişeh iı·de istasyon c;varın

da Maltepede 23 No. evin üst ka-
tı 4 oda, 1 banyo mutfak ve geniş 
holü su ve elektriği vardır. Ay
rıca tihannümayi ve 2 balkonu 
bulunduğu halde h epsi toptan 
veyahut ayrı ayrı birer ve i kişer ı 
oda olarak da kiraya verilecek
tir. İçindekilere müracaat. 

2-6063 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7, 
!! 30 kuruştur. 
1 - Hayır itlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid itılnlardan / 
% 15 tenzilit yapılır. 

2 - Zayi ilan bede it eri 
maktu yilz otuz kuruştur. 

3 - Teorik, teşekkür, e9· 
!enme, vefat ve katı allka 
illnlarından maktuan beş lira 
alınır 

ABONE ŞARUARI 
Mllddet Dahilde Hariçte 

Seneli~i 17 Lirl 30 Lira 

1 
6 Aylığı 9 ,. 16 ,. 
3 Aylığı 5 ,. g ,. 

Posta Ucıdi ganderilmiyen / 

1 melctublara cevah •erilmez .. ,.,.., 

Kiralık daire 
HRvuzbaıında Kazımpa

ta cadde3inin methalindeki 
Mükerrem apartımamnda 
bet büyük oda ve bir salonu 
havi daire kiralıktır. Kalö
rifer, sıcak su ve bütün kon
foru vardır. 

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2·-5684 

Satılık Otomobil 
Şevrole, kabriole. Hergün saat 

1 e kadar Lehistan sefaretinde 
B. Godymirskiye müracaat. 

Telefon: 1354 2-6048 

l\f evva tuzu 

En ho' meyva tuzudur. İnkl
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden miltevellit rahatsız· 

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiIU Kanzuk eczanesi 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neıriyatı İdare 
eden Yazı İtleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. -

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gl 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatı için kapalı zarfla ek

siltmeye konulan 30000 kilo toz şekere istekli çıkmadığından bir ay 
içinde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 28.12.1936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
on oeşte Ankara levazım amirliğ i satın alm<i komisyonunda yapıla· 
ca:.tır. 

3 - Şekerin tutarı 8400 lira olup ilk teminatı 630 liradır. Şart· 
namesi parasız komisyonda görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle belli gün ve saatte komisyona müracaatl.ırı. 

(2131) 2--6068 
İLAN 

Beher kilo-
sunun mu· 

ham=nen fiatı Teminıstr Tutarı 

' ' r. S. L•ra Lira Tonu 

Edirne 00 4262 60240 502 
Kırklareli l~.vO 7250 120000 lOvO 
Çorlu 12,50 2070 27600 240 
Lüleburgaz 11,65 4745 69900 600 
Vize 12,00 6452 104040 867 
Tekirdağı 11,64 4369 62390 536 

29148 444170 3745 
ı - Üçüncü kor birlikleri ihtiyacı ıçin yukarıda cetvelde gös

terildiği üzere 3745 ton ekmeklik un kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. • 

2 - Cetvelde yazılı miktarların her biri hizasında gösterilen 
un miktarı o mıntakadaki birliklere teslim edilecek unun yekibu 
olub bu mıntakalarda yine ayrı ayrı garnizonlara un teslim edile• 
cektir. Bu garnizonların mahalli şartnamelerde yazıhdır. 

3 - Şartnameler, İstanbul, Ankara Levazım amirlikleri satın 
alma komisyonlarında Edirne garb hudut satın alma, Kırklareli 
tümen satın alma, Çorlu kor satın alma, Lüleburgaz tümen satm 
alma, Vize tümen satın alma, Tekirdağ tümen satın alma komi.;
yonlarında 22 lira 21 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İhalesi 23 birinci kanun 1936 çarşanba günü saat 16 dadlr. 
5 - Münakasaya girecekler 2490 numaralı kanunun ikinci ve 

üçüncü maddelerindeki belgeriyle birlikte yukarıdaki cetvelde 
her mıntıkaya nazaran yazılı temin·uiarı ve yahut 3745 ton .ınun 
hepsine birden talih olacaklar yine her mıntakaya nazaran ayrı 
ayrı fiat vercekleri gibi kanunun beşinci madclesi mucibince te
minat ve teklif mektublarını ihale saatinden b. saat evvel Çvr
lu'da kor satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1891) 2-5841 

t LAN 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 70 ton kok kö

mürü 4. 1. 936 pazartesi günü saat 14 de açık eksil tme suretiyle sa
tın alınacaktır . Muhammen bedeli 2450 lira olup muvakkat teminatı 
367 lira 50 kuruştur. İsteklilerin belli gün ve saatte teminat ve ve· 
sikalariyle Kırıkkale As. fabrikalar muhasebecılığine yatırmaları ve 
komisyoııa müracaatları. (2093) 2-6016 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLUGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

500 ASİT NİTRİK 

Tahmin edi len bedeli (1 27500) lira olan yukarıda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri Fabrikalar Umum müdürl ügü satın 
alma komisyonunca 5-2-937 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname 6 lira 37,5 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (7625) li
rayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde ki vesaikle mezkfır gün ve saate komisyona müraca· 
atları. (2099) '?-6032 

13 Takım maa kasket erkek odacı elbiseleri 
7 Takım maa örtü kac1ın odacı elbiseleri 

Tahmin edilen bedeli (364) lira 90 kuruş olan yukarıda mik
tarı ve cinsi yazılı melbusat Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü 
aatın alma komisyonunca 29-12-936 tarihinde salı günü saat14 d.:. 
pazarlık ile ihale edilecelttir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 27 lira 37 kuruş ve 
2490 numarah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkOı 
gün ve saatte komisyona müra.:aatları. (2100) 2-6033 

ANKARA PALAS 
Yılbaşına Hazırlanınız. 

Tavukçuluk Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 

Tavukçuluk Enstitüsü için açık eksiltme usulü ile 5000 kilo 
mısır, 3000 kilo arpa, 8000 kilo yulaf satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli 640 liradır. Şartnameler Çankırı caddesi üzerinde 
bulunan Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden alınır. 

İsteklilerin 11 Birinci kanun 1936 cuma günü saat 10 da Tica
ret Odası vesikası ve 48 liralık muvakat teminat makbuzu veya 
banka mektublariyle birlikte Keçiören yolu üzerinde bulunan To
hum lslih istasyonunda toplanacak komisyona baş vurmaları. 

(1913) 2- 5724 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BU GECE 

Fransızca sözlü neşeli bir komedi 

ERKEK HALA 

Gündüz 

ÇAPKIN GENÇ 

BUGÜN BU GECE 
Fevkalade heyecanlı büyük ser
güzeşt fiJmi 

CİNAYETE HARP 
Oyruyanlar: 

Edward G. Robenson - J oan Blondel 
Halk matinesi saat (10) da: 

LİBELEİ 


