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PRENSİP MESELESi 

Falih Rıfkı ATAY 

Geçenlerde bir fransız gazetesi 
't'ürkiye ile Fransa'yı biribirine yak
laşhran sebeblerden bahsettiği sıra
da, bunları iki esas nokta üzerinde 
toplamışhr: Biri, Fransa ile Türki
l'enin müşterek dostları gittikçe ar
byor. ikincisi, türkler revizyoncu 
değildirler. 

Biraz hakikati seven herkes, 
lürkiye'nin andlaşma, anlaşma ve 
bütün teahhiidlerindeki imzalarına 
n~ lttdar kıskanç bir hünnet göster· 
diğini tasdik eder. Biz, hic hesapta 
cılmıyhn ve çeJ..;niJmez ihti'M~arın 
d lbi. uzlasma yolu ile hallolunma· 
srnd:ın daha doğru bir ted'nr olmrya· 
taw.,cfa ısrar etmişizdir. Konusmftk
ta, hatta münakaşa etmekte hiç bir 
tehlike yoktur. 

Fak at ilk defa Montrö konferan· 
•nıda Tiirkive'nin de revizyoncular 
lresma katıldığı şünhesini uyandır
tnakta menfaat bulanlar görülmüş • 
tür. Montrö konferansı, bans dava
•ınm miistesna bir hadisesi idi: iki 
Veya birkaç taraflı bir teahhüd de • 
tnelt olan bir muahed~nin her han • 
gi bir hükmü üsti\nden bir veva 
bir kaç teahhüd zail olursa; ve bu 
hiikiim. muahedeci devletlPrden bi • 
linin doğrudan doğruya milli emni • 
Yetine temas ederse. ne vapml'lk la-
2rnı gelir? Tiirlcive en sade usu1ü ter
cih etti. Muahedeyi imza edenleri 
""~•"'. bf! .. •"".a cac;ırdı. Ve kendi,,.rine 
sordu. "Siz boğazlar hakkındaki 
hiikiimlerin garantisiz kaldığı lıu
•u•urdn benimle bir likirdemisi
niz cleğilmisiniz?,, 

Tüı !rlyenin hadise hakkmd~.ki 
görüş ve anlayış tarzı k=tbul edildik
ten sonra, karara varmak aııla güç 
olJp•l•ı>rr-1,.•L Net .. kim güç olmanlTŞ• 
tir ve Montrö konferansı, Türki
}'e'nin bansçı ve uzlaşıcı politikasına 
delil olarak alınmıslır. 

Şimdi de Antakya ve lskend~ron 
rneseJ .. si hakkında aym şüpheyi 
uvandırmak istivenleri görüyoruz. 
Eğer revizvonculuk bir anla'lma hü
lt.üm1--rini. her'hengi bir tarafın men· 
faali hesabına bozmak demekse. bu 
İtham, Türkive'nin bir anlasma hü
kümlerini olduğu gibi tatbik etmek 
hususundaki ısranna kar~ıkoyanlar 
İçin doğru olmak laznn gelir. Biz, 
Antakya ve tskenderon davası ile, 
revizvoncu olmıyan ve muahedele
re ba~1, kalmağı hayat menfaati sa
Yan Fransa' nın prensipi üstünde 
duruyoruz. 

Bi::r. kendi ba~şçı usullerimize sa· 
dık kalarak her ,eyin iyi netice ala· 
cağı hususundaki kanll\atiınizi muha
faza edip gidiyoruz. F l\~at politika· 
nuzm sarsılmaz dürüstlüğü üzerin
de oynanı1masını da arzu etmiyoruz. 
Kasdımız, Fransa - Türkiye muahe· 
aelerinin yeni tahaddi;s eden vaziye
te uygun olarak tatbikinden ibaret· 
tir. 

Artvin halkı 

Al,ATüRiffi 
S~vinç ve minnetlerini 

bildirdiler 
Artvin, 9 (A.A.) - Artvin halkı ile 

köy muhtarları tarafından bugün reisi
cumur Atatürk'e aşagıdaki telgraf çe
kilmiştir: 

Büyük türk milletini dünya mede
niyetinin üstUne çıkararak refah ve sa
adet seviyesine iriştirmek hususundaki 
kurtarıcı ve koruyucu irşat ve işaretle
rinizle durmadan çalışan cumuriyet hü. 
küm!tinin vilayetimizdeki feyizli faali· 
Yeti.sevinç ve minnetle takib edilmekte 
dir . . 

Ba!bakanımrun geçen seneki teşrif· 
lerini takiben mareşal Fevzi Çakmak ve 

(Sonu S. inci sayfada) 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

........................................................................ _________ . 
HER YERDE S KURUŞ 

iSiffiNDERUN, ANTAl{YA HAKIUNDA AMERiKA c MUR 

REJSLf Ct SEÇll\11 

YUNANİSTAN 

HAŞBAKANI TRAKYADA 

B. ·l\ıletaksas 
Hükümetin politikasını 

anlattı 

Fransa ya bir nota verdik 

Antakya'dJ lise bina:oı 

"Ankara. 9 (A.A.) - Haber aldığımıza göre. İskenderun ve Antaliya tiirk aha
lisinin mukadderatı hakkında Fransa hü kümetine bir nota verilmiştir. 

İSP ANYOL IHTII~AI~·t 

Hüliümet k~uvvetleri Oviedoyu aldılar 

Bir alman harb gemisi tayfalarının İspanya sokakla
rında geçid resmi yaptıkları bildiriliyor 

B. Ruzvelt 
Seçim mücadelesine 

başladı 

9 giirulc 9 hin kiJomclre ve 
38 nutuk 

B. Ru~velt 

Va~ington , 9 (A.A.) - B. Ruzvelt'
in bugün Middel Wost'e ve B. Landon'· 

un da İllirois'ya hareket etmeleri inti
hab mücadelesinin had devresini teşkil 

etmektedir. B. Ruzvelt. on hükümeti zi. 
yaret ederek hususi treninin Plat For

mundan 38 nutuk söyliyecek, Şikago'da, 
Denver'de ve Detroit'de birer büyük nu
tuk irad edecektir. 

Müşarünileyh, dokuz gün içinde sc· 
ki% .ila dokuz bin kilometre katedecek
tir. B. Landon, bilhassa verecekleri rey
lerin intihabat üzerindeki tesirleri kati 
olacak olan büyük göller mıntakasında 
çalı§acaktır. 

Atina. 9 (A. 
A.) - Atina a
jansı bildiriyor : 

Gazeteler ta
rafından gönderi
len hususi muha
birler, M a k c -
d o n y a ve Trak
ya ahalisi tarafın
dan başbakana ya
pılan h a r a • 
r e t 1 i kabulü 
bilhassa kaydedi· 
yorlar. B. Metaksas 

Gazeteler Metaksas hükümetinin 

bütün memlekete ve Makedonya ve T· 
rakyaya karşı gösterdiği alakayı bildir

mektedirler. 

Başbakan, dün akşam Gilmükined 

verilen ziyafet esnasında söylenen nu, 
tuklara verdiği cevabta kendisine kar• 

şı gösterilen itimada teşekkür ettikle.ıı 

sonra demi ' tir ki : 

"- Devletler artık her altı ayda bir 

değişen hükümetlerle idare edilemezler, 

Gerçi bir hükümetin ikdidar mevkiin-" 

de kalmcıı.ı için bütün ulusun itimadma 

ihtiyacı vardır. Fakat bu ulus itimaclt 

entirikalaı- ve itiraflarla temin edilmi~ 

olmalıdır. Bir hükümetin, her ı.mıfın 

ve her ferdin takdir edebileceği icraatA 

dayanan bir itimada ihtiyacı vardır. t -
te biz, bu thalk itimadına layik olduğu• 
umza kaniiz . ., 

Ba bcı.kan Metaksas dün akşam Gü 

mülcineden halkın alkışları arasında A· 

tinaya hareket etmiştir. 

ÇİN - JAPON ANLAŞMAZLIGI 

M-adriclin müdafaası için aslceri talimler yapan siviller kafilesi Japonyanın yeni tı)ruşma t~k)ifleri 
Ovicdo, 9 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 

Hükümet kuvetleri, Oviedo'ya gir
miştir. Asilerden bir çoğu hükümet kuv
vetlerine iltihak etmiştir. Şehrin henüz 
asilerin elinde bulunan kısmında sokak 
muharebeleri şiddetle devam etmekte. 
dir. 

Sev\1, 9 (A.A.) - Madridden Va
lansiyaya şimendiferle mühim mikdar
da harb malzemesi gönderilmiştir. Bil
bao. dün bombardıman edilmiştir. 

Söylendiğine göre komünistlerin 
naşiriefkarı olan Mundo Obsro gazete
si, şöyle bir yazı yazmıştır: 

Nasyonalistler bir haftaya kadar 
püskürtülmiyccek olurlarsa Madrid el
den gidecektir. 

Nasyonalistlerin tayyareleri, dün 
Mndrid, Valansiya, ve Barselon'u bom
bardıman etmiştir. 

Kızılhr.ç reisinin hazır bulunması
na rağmen dün Bilbaoda yfüı elli rehi· 
ne kur:;;una dizilmiştir. 

Madıid, 9 (A, A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

Laypzig ismindeki alman harb ge
misinin tayfaları fa§iı;tlerden mürek
kep bir grup ile navarrelilerin başında 
olduğu halde La Gorogne sokaklar:ında 
bir geçid resmi yapmış olduklarını El 
Socialista gazetesi yazmaktadır. 

Galicie'li faşistlere dağıtılmış olan 
birçok silahların İspanyol limanların

daki alman barb gemilerinden gönde. 
rilmiş olduğu haber verilmektedir. 

Bu hadiseler gösteriyor ki asilerle 
faşist devletler ar~sında bir misak var
dır. Faşist devletler, İspanyol arazisin
den bir kıı.ııunı üsslibahri yapmak için 
istemekte ve Avrupaya hakim olmak için 

bir harb çıkarmak arzusunda bulun

maktadırlar. 

Cebelüttarik, 9 (A.A.) - Dün öğle· 
den sonra ekserisi üç motörlü on uçak 
Sötci'dan Alceziras'a gelmiş ve bundan 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Tokyo, 9 (A.A.) - Gazeteler, Japon

ya'nın Şan • Kay - Çek'e aşağıdaki tek. 

lifi göndermi_ş olduğunu yazmaktadır· 
!ar: 

1 - Üçüncü bir devlet tarafından 

==========-;:==-================================= 
ADEMİ MÜDAHALE KOMİTESİNDE 

Sovyet ve ingilterenin notası görüşülecek: 
Berlin ve Roma gazeteleri. sovyetlerin ·notasını 

« Felaketli tesirler yapacak » mahiyette 
görmektedirler. 

Londra. 9 ( A.A.) - Ademi müda
hale komitesi. bugün şu işlerle meıtgul 
olacaktır: 

Diktatörlük rejimine tabi devletle
rin İspanyaya yapmakta oldukları ~·ar· 
duna bir nihayet verilmediği takdirde 
komiteyi terkedeceği tehdidini muta· 
zammın olarak Sovyct Rusya tarafın· 
dan verilmi~ olan nota, İngiltere tara· 
fmdan verilen ve icabında Portekizin 
bitarafhğa riayet edip etmediğini ta· 
rassuda memur bir komisyon ihdası 
maksadiyle Lizbon hükümeti ile bita· 
raflık meselesi hakkında görüsmeler 
yapılmasına dair olan nota. 

Bahriye mahfilleri Sovyetlerin ko· 
miteden çekilmeleri halinde. Sovyet 
hükümetinin İspanya sularına harb ge
mileri göndermesinden korkmaktadır-

yapılması muhtemel bir kızıl istilasına 

kar§ı Çin ile Japonya arasında müşterek 

bir müdafaa prensipi vücuda getirilmesi, 

2 - Nankin hükümeti, Çin'in şima

lindeki beş muhtar eyalete daha gcnir 

haklar bahşedecektir. 

3 - Japonya aleyhindeki faaliyetl()o 

rin kontrolü, 

4 - Çin gümrük tarifelerinin yeni· 

den gözden geçirilmesi, 

5 - Çin - japon münakalatının inki· 

şaf etirilmesi, 

6 - Nankin hükümetinin bütün dai• 

relerinde japon müşavirleri bulunması. 

lar. Böyle bir hal, lspnayada sok nazik 
bir vaziyet ihdas edecektir. Bu takdir
de 1ngilterenin ispanya sularındaki 
gemilerini geri çağıracağı tahmin edil
melctedir. Komitenin bugünkü toplan-

( Sonu S. inci sayfada) 

Orta Çindc öldüıiilen ve son çin - j:J.pon ıınlaşnıa:zhğrn:ı sC'brb olan iki jap.oı: 
gazeu:ı.:i.sinin küllerinin Şarıghsya getjrilme:;i 



SAYFA 2 

HEIR 
1 Ş~VIQfEN il ' ' -----~iiRAZ 

Dikkah~ layık bir devir •• 

lnsan, gazeteleri okudukça dünyanın çıldırdığım sanıyor. Fakat bn
dilerini bedbinliğe lcaptırmamıılt istiyenler enfes bir formül bulmuşlar: 
•'Dikkate layık bir devirde yaşıyoruz," diyorlar. ihtilal devirleri daima 
dikhte lfyıktırlar •.. 1848 ihtililinde bir dostu Sainte - Beuve'e düsünce
sini şöyle anlatmış "lhtililde müşahid, etralrndakileri derileri soy~lmuş 
ıibi görüyor''_ 

Güç, bulanık zamanlarda - şayed henüz öğrenilmemiş ise - insanın 
aslrnın iyilik olmadığı keşfolunuyor. lyfüğin insanda tabiaten mevcud ol· 
duğu hakkındaki kanaatinden dolayı ]ean - ]acques Rousseau az mı terıkid 
ftlilmiştirl Hakikat odur ki, insan ne iyi ve ne de kötüdür, yalnız eksiksiz 
iyi ve noksansız fena bir takım insanlar vardır. Çok nadir yetişen böylele
ri dışında blanlar ise lüleci çamuru gibi yuğurulup biçime sokulman ka
bil olan bir kütledir ki idare edenler iyi ni.vetli iseler onları iyiliğe ve kö
tü niyetli iuler kötülüğe sevkederler. 

- Geçenlerde bana şu hikayeyi anlattılar: doku:ıı yapndalci oğlu, gece 
uyumağa giderken anası sormuş "Bugün iyilik ettin mi?'' Çocuk, ber U• 

maaki ıibi vaklt bulamadığından, iyilik fırsatı zuhur etmediğinden dem 
Yurmıyaralc: "Elbet, elbet., cevabını verince bundan pek memnun olan 
aaasz sormuş: 

- Ne iyilik ettin? 

- Mizizi'yi yemesi için Luli'ye verdim. 
llizizi yaldızlı kafesinde cıvıldayan bir kanarya ve Luli de bQyiJk bir 

Ankara kedisidir ... 
Kadın, şaşkın, koşup macerayı "ne acaib bir devirde yaııyoruzl'• diy• 

bağırarak kocasına anlatırken o da okumakta oldugu gazetedea gözlerim 
lütfen lcaldırmış ve: "Bu kötü iyi hareket bakilcaten tuhaf bir ıey: /alcat 
bundan hülcmedebiliriz ki çocuğumu:ıı tabiaten fena değil, iyi yürekli. an

cak bu iyiliiini .sev~ ve idare etmek lizım.'' -
Hakikaten pek dikkate layık bir devirde yaıamakta olduğumıua iuaaa. 

biliriz. - Maurice Donnay 

Av mevsimindeyiz .•• 

- ilk defa olarak mı ava ~ılcıyor· 
sun uz? 

- Evet, ilk defa._ Tavşana attım, 
öküz vurdum ve eve, sırtıma pireler 
dolmuş olarak dönüyorum. 

Tü«ar • muharrir 

Ka(lınlara ve erkeklere dair. 

* Kadınlar, vaktiyle nasıl olduk
larını ve ileride aaszl olacaklarını 

göstermemek için ne fotograllarını 

çektirmeli ve ne de analariyle geı

melidirler. 

* Evli erkekler maceraları, vatanı 
olanların seyahatı sevdikleri gibi se· 
verler; çünkü nereye döneceklerini 
bilirler. 

* Kadınlar akıllarına geleni ve 
erkekler de yaptıklarınr anlatırlar. 

Gü~lük, t#rff.eklerin ne düşündükleri
ni ve kadınların ne yaptıklarını bil
mektedir. 

* Kadınlar erkekleri noksanları 

ile meftun eder ve faziletleriyle ken

dilerine bağlarlar. 

Bir lransız muharriri eserlerini satmak için ticaret evi reklamcısı ol
mu~tur. Bu_, biraz kulağı enseden göstermeğe benziyorsa da tecrübesini 
Y~P~nın gayesine itişmiş olduğuna göre tenkide lüzum yoktur ve işin iç 
yuzu de §Udur: türlü .sebeblerle kitab satrlmıyor, fakat ticaret eşyası .satı· 
lıyor. Fra~asız '!'ubarriri bu hakikati göz önüne alarak bisilcletine binmi~ 
ve -~~r .ugradıgı. ~asabanın meydanında, sırtındaki çantadan önce, temsil 
ettıgı tıcaret evının satılık eşyasrnı çıkarıp halka teşhire ve satış s11asında 
da bazı par~alarını okuduğu eserlerinin mevzularını anlatmala ve böylece 
nolara da bır~ok mDıteri bulmala muvaffak olmuştur. 

Kitab bastıran ve lritabcıların bildiğimiz teşlıilatsızlığı dolayısiyle koy· 
dukları sermayeyi de nibayet kaybeden muharrirler için taklid edilmesi 
onlara da birçok müşteri bulmağa muvaffak olmuştur. 

...... GONLlJK TAKViM --· ' 10 BİRİNCİ TEŞRİN 1936 CUMARTESİ 

22 Receb 

27 EylUI 

Hidrellez 

Güneıin doimaaı 

1355 

,, batması 17,3 

- Tilrkiye ile Azerbaycan, Ermenistan ve GUrci .. 
tan arasındaki Kan anlapnuı (921) 

- Mudanya askeri mukaveleıinin imzalanmuı (922) 

- Anavatana kavupn Edirne ve Trakyaya millkt 
memurlar hareket ettiler (922) 

ULU S 
1 

lSTANBUL TELEFONLAR/: 

Tevfik paşanın cenazesi 
lıtanbul, 9 - Evvelki gün 95 yaşın

da olarak ölen osmanh imparatorluğnun 
son sadırazamlarından Tevfik paşanın 
cenazesi bugün bir çok dostlaraının da 
iştirak ettiği merasimle kaldırlım·ıtır. 
Cenazede bir askeri bir de polis müfre
zesi bulunmuıtur. 

Bir sigorta şirketi hakkında 
tahkikat 

fıtanbul, 9 - Türkiye milli ıigorta 
ıirketi hakkında görülen lüzum üzerine 
cumuriyet müddeiumumisi tahkikata 
baılamııtır. 

Noter vesikalannı tahril eden 
biri yakalandı 

İstanbul, 9 - Zabıta, noter vesika
lan üzerinde tahrifler yapmak ıuçu ile 
Şefik adında birini 7akalayarak adliyeye 
vermiştir. Adliye, meseleyi derinleştir. 
mekte ve tahkikatı genişletmektedir. Bu 
işin bir kişi tarafından değil, bir şebeke 
tarafından idare edildiği sanılmaktadır. 

Kimyaker Ierin 
kongresinde 

İstanbul, 9 - Türkiye genel kimya
kerler kurumu İstanbul şubesi senelik 
kongreıini bugün Eminönü halkevindc 
yaptı. Kongre büyüklerimize saygı tel
graflarının çekilmesi kararı ile işine 

ba,ladr. Kongreden sonra bir çay zi· 
yaf eti verildi. 

Balkan tıb haf tasının 
üçüncü günü 

İstanbul, 9 (A.A.) - Balkan tıb haf
tasının üçüncü günü, program mucibin· 
ce geçmiftir. Öğleden evvel Yıldızda 
bir toplantı yapılmıt ve bazı tebligat 
vuku bulmuttur. 

Saat 12 de hususf bir vapurla Trab· 
yeye giden kongre azaları öğle yemeği· 
ni orada yemişler ve saat 17 de, İstanbul 
belediyesi tarafından Beylerbeyi Sara
yında ,ereflerine verilen çay ziyafetin· 
de bulunmuşlardır. 

DiL KÖŞESi: 

"Hukuk fakültesi bu seneden itiba
ren görillen lüzum üzerine dört acneye 
çıkarıldı." 

Dört seneye çıkartlanın hukuk fa
kültesi değil tedris müddeti olduğunun 
tasrih edilmesi lüzumunu bir kere daha 
işaret etmiftilı. Ancak bu cümlede bir 

ba~ka bata daha vardır: "Bu seneden 
itibaren görülen lüzum üzerine'' deni-

lince görülen lüzumun "dört seneye 
çıkarmak'' hU$Uifuna aid olduğu anla • 
şılmıyor. Cümle doğru olarak şöyle ya
zılabilirdi: 

"Hukuk fakültesinin ders miJddeti 
gl1ralen ıarum Ozerine bu seneden iti
baren d/Jrt aeneye çıkarıldı.'' 

• * • 
"İngilterenin Akdeniz politikasını 

bahse mevzu eden diplomat .• .'' 
''M evzu bahsetme!?' bir 1cli~e ke-

limedir. Yerine uygun bir türkçesi bu
lunup kullanılabilir ama böyle yanlış 
bir şekilde harfiyen ter;üme edUmesi 
biç de doğru olmaz. "Mevzuu bahset• 
mek" denirken etmek yardımcı masdarı 
"bahi~ lr6kiina fiille~tirmektedir. 
Halbuki yulrardaki ç"'irme şekilde et
mek fiili mevzula alllralıdır. Fakat 
mevzu etmek değil, mevzu yapmak de
nilir. En doğru~ ''bah'sed~n" deyip 
geçmekti. 

Profesör Nimbus' ün maceraları: Hatırası tazelenince, yahud tarihin tekerrür etm emesi için ... (Le /ournarden) 
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Trakya da büyük bir faaliyet var 
Göçmen evleri tam zamanında bitmiş olacak - İs·"' 
tanbul Edirne asfalt yolu çalışmaları hızla ilerliyor: 

Edirne, 9 (A.A.) - Trakya'nın her 
yerinde göçmen evleri için büyük bir 
faaliyet göze çarpmaktadır. Sıhiye Ve
kilinin Trakya gezisinden ıonra bu iş
ler daha çok artnu§tır. Havalar milsaid 
giderac göçmen evleri tam zamanında 
bitmiı ve böylelikle hiç bir sıkıntıya 
meydan vertlmemit olacaktır. Bu ıene 
göçmenlere 13 bin iyi ve yeni pulluk 
verilmiı olduğu için çahıkan göçmen.. 
terimizin nadu ve ekin faaliyetleri çok 

geniıliyecek ve gelecek yıla daha bq
ka bir ıima ile çıkılacaktır. İnpat fen 
memurlarının, müfettiıJe.rin kontrolu 

altında yürümektedir. Son ıünlerde Sr· 
biye Veklletinden ıöçmen inpatını 

kontrol için daha iki milhendia milfet• 
tif kadrosuna ıhnmı,tır. Trıkya'nm 

bütün vilSyet ve köylerinde de büyük 
bir faaliyet görülmektedir. Diğer taraf
tan latanbul'dan ba§lıyan beton asfalt 
yol da ilerlemektedir. Asfalt yol 937 
yılının sonlarına doğru bitmiş olacak· 
tır. Bu yolun Trakya için büyük bir e
hemiyeti vardır. Hele şark timendifer
leri devlete intikal edince Trakya'nm 

iktisadi hayatında büyük bir gelişme 
huaule gelecektir. Nafıa Vekilimizin 
aon Trakya aezisinde yollar için veni• 
den para ve silindir verilmiştr. 

Edirne, elişleri sergisine genış 
ö1çüde İ§tirak ediyor 

Edirne, g (A. A.) - Trakya'nın 29 

teırinievvel ıergiıine iştirik edeceklee 

rin hazırlıkları bitmiştir. En çok el it
leri, el tezglbları, miltt kıyafet broderi 

işleri çok miktarda ve yüksek kıymet
tedir. Yeni i'ler kadar eski işler de 
vardır. Şehir sanatklrlarının, klSy 1ı:a• 

dınları.nın el ve tezilb iıleri tebarUl 

ediyor. Tekirdağ, Muradlr, Sarılar, Xı• 
rıkkepenekli ve Kırklareli'nin Kuanlı. 
Ceylin, Kuılcadere, Pehlivan ve Mah• 

dır köyleri ön safta göriUüyor. Çanak .. 
kalenin Biga, Bayramiç, Eceabad köy
leri çok alikalrdu·. Ayın onunda heps[ 

memurlariyle lıtanbul T.ilrkofisine te .. 
lim edilmit olacaktır. Her yerdeki iıko
mitelerini hemen hemen kadınlar kur• 
muıtur. 

Ücretli mütekaitler 
Buhran vergisi muafiyetinden nasıl 

faydalanacaklar ? 
Bazı mUe11eselerde Ucretli olarak ça

hpn mütekaid memurlardan 1890 nu

maralı kanunla iktiıadt buhran vergi*i 

alınmaman kararlatmıftı. Bu kanunun 

muafiyet hükümleri bazı vild.ıetlerde 

yanlı§ tefair edildiğinden, maliye veki
leti vaziyeti aydınlatmak makaadiyle ıu 
izahı te'1ôlltına tamim etm.iJtir: 

"Eski tekaüd kanununa göre kendi

lerine maa§ bağlanrru§ olanlar ayrıca bir 

ücretli vazife kabul ettikleri uman te

kaüd maaıı, 1890 numaral; kanunun 2 

inci maddesinin D f ıkraamda yazılı mu. 

afiyet haddinden fazla iae tekaüd maaıı
nın tamamı bu kanunun ayni maddesi· 

nin A fıkrası mucibince iktisadi buhran 
vergisinden istisna edilecek fakat diğer 
cihetten olan istihkakı, muafiyet tenzi
latına tabi tutulmaksızın kazanç vergisi 
tevkifatından geriye kalan mlkdarı Uze

rinden buhran vergisi kesilecektir. Me
aela eski tekaüd kanununa göre 45 lira 
tekaüd maaşı alan ve ayrıca 80 lira üc

retle ınüatahdem bu1unan bir: mükellefin 
(Ankara haricinde) 45 liradan ibaret 
maaşı tamamen bu vergiden istisna edi. 
lecek ve 80 Urahk ücretin kazanç ver
gisi tevlrifatmdan geriye kalan mikdarı 
üzerinden buhran vergisi kesilecektir. 

TekaUd maqı iktisadi buhran vergi-

Düı üniişler 

HAPSEDİLEN 

ai kanununda yazılı muafiyet haddinden 

aşağı olanların ücretli bir vazifede de 

çatıımatan halinde, tekaüd maa§iyle .Ji
ğer cihetten olan istihkakı yekilnundlln 

30 liralık muafiyet haddi tenzil edildik

ten sonra geri kalan üzerinden buhran 

vergisi ke•ilecektir. 
Meseli 20 lira telfıiild maaşı ve 70 

lira ücreti olan bir mükellefin (Ankara 

haricinde) 20 liradan ibaret tekaüd ..a· 

a~ı tamamen buhran vergisinden istis

na edildikten sonra 30 liralık muafiyet 

haddinin bakiyesi olan 10 lirası da, 70 

liralık ücretinin kazanç vergisi tevkifa
tmdan bakiye kalan kıamından tenzil e
dilecek ve geri kalandan buhran vergisi 
kesilecektir. 

Yeni tekaüd kanununa göre tahsis 

edilmit tekaüd maaşı almakta bulunan .. 
• 

larm iicretle istihdamlan halinde telra. 
üd maa,i,yte diğer cihetten olan iıtihka· 
kı yekUn edilecek ve muafiyet haddi bu 
yekQn Uzerindcn tenzil olunacaktır. Me· 
aell 60 lira tekaild maaıı ve 80 lira tic· 
reti olan bir mütekaidin 60 liralık tek&· 
Ud maaıından 30 liralık buhran muaff
feti tenzil edildikten sonra geri kalan te• 
kaüd maa'ı üzerinden buhran vergisi ke· 
ailecek ve 80 liralık ücret de muafiyet 

tenzilltma t&bi tutulmryacaktrr • ., 

SERVETLER 
Geçen gün MaJataya

dan gelen bir telgraf ma
ham bir yangında kırk 
elli bin üğıd liradan 
mürekkeb bir servetin 
yanınış olduğunu haber 
veriyordu. 

Ben ne bir vatan ço
cuğunun bu yUzden uğ· 
radrğr felaketten, ne bu 
yangının hazine hesabı -
na temin ettiği fayda
dan, ne de sigorta zihni· 
yetinin yayılmamış ol· 
maıından doğan zarar
lıırdan bahsetmek istiyo
rum. 

devamından başka bir 
fey değildir. Memleket
te emniyeti tesise hiç bir 
zaman muvaffak olamı • 
yan imparatroluk idaresi 
halka bankayı sevdire
memişıe tabiidir ki bu
nun günahını millete 
yüklemek bir hata teşkil 
eder. 

.arruf yekununun bugün 
vannıı olduğu seviye. 
memleketin hakiki ser
vet mikdariyte nıütena
aip olmaktan henUz çok 
uzak bulunduğunu da i
tiraf etmeliyiz. 

Bankayı yatırılma • 
dan ve herhangi bir SC· 

mercii itte envesti edil· 
meden küpe veya kasaya 
istif edilen paralann, 
kalkınması için bUyük 
ıennayelere ihtiyacı oları 
bir memleket hesabına 
olduğu kadar, paranı• 
aon derece gelirli old• 
lu bir memlekette on• 
itletmeyen yurddat he· 
sabına da ne kadar :ıa• 
rarh bir hal teşkil etti
ği meydandadır. 

Bunların hepsinden 
daha ehemiyetli olan bir 
memleket meseleıi o yan
gının kıvrlcımlarr ara
a·ndan kendini göster
mektedir: işletilmeven, 
hapsedilen servetlerin 
acıklı macerası. 

Gerçi biJivorum ki, 
bu derd, kökil asırl"ra 
davanan hir itivadın h~
li ardı alrnamaİnr9 bir 

Ancak, servetin ya 
bir duvar kenarına ya 
da bir bahce cukuruna 
gömüldüğü takdirde em
niyet altına alınabildiği 
devir artık geri dönme
mek üzere tarihe karış
mr~trr. Cumuriyet reii· 
minin on üç senelik sağ
lam ve kuvvetli idaresi
nin milletin canına ve 
mal·na güvenini ne ka
dar arttırmış olduğunu, 
bankalardaki tevdiat he
aablarmrn seyrini göste
ren ~rafikte miinhaninin 
şakuliye yakın yükseli
şinden kolaylıkla farke
debiliriz. Ancak, milll ta-

Hiç bir kasanın bu· 
ka kadar emniyetti ol • 
madığt fikri için daha 
çok propaganda yapınalr 
mecburiyetindeyiz. 

YAŞAR NABİ 
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FRANK KIYMETTEN DÜŞTÜKTEN SONRA 

Fransız bankası iskonto fiatlanm indirdi 
Paria, 9 (A.A.) - Fransa bankaaı 

bkonto fi::ıtrnın indirilmesi üzerine, Adi 
laazine tahvilleri faizleri de yüzde 3 1/Z 
den 2 3/8 e indirilmittir. 

Parla, 9 (A.A.) - Franğm dütürül
llaeainin franuz - macar kliring anlaJ
lblaı üzerine olan tesirini tetkik etmek 
bere dün tecim bakanlığında bir macar 
~etiyle müzakerelere batlanım.J,tır. 

Paris, 9 (A.A.) - Fransa bankası 
İalronto haddini yüzde üçten iki buçuğa 
eabaın üzerine avanstan yüzde dörtten 
UÇ buçuia ve otuz gün vadeli avanstan 
da Jilzde üçten iki buçuğa indirmittir. 

Çekoslovakya &yanında 
Prağ, 9 (A.A.) - Para kıymetinin 

İtıdiriımeai teklifinin mebusan meclisi 
tarafından kabulünden sonra dün ayin 
IQecliainde bir nutuk söyliyen B. Hod
ıa, Çekoalovakya'mn mukabelei bilmi· 
lillerden korkmamakta olduğunu çiinlril 
Para kıymetinde yapdmıı olan tenzila
tın garb devletlerininkinden fazla olma. 
dığnu .öylemi§tir. Diğer taraftan hU
kilınet fiatlarm ~e bilhassa zirai mahsu
lat fiatları ile milU ibtidal maddelerle 
lilcuda getiril.mit mamulit fiatlarınm 
)'qbelmemeai için icab eden tedbirleri 
llacaktır ki bunlar, iatikrarann en mil
hiaı lmillcridir. 

Avusturyada alınan tedbirler 
Viyana, 9 (A.A.) - B. Draksler, ga

letecilere beyanta bulunarak hükümctin 
&attan kontrol edecek bir servis ibda· 
1ına karar vennİf olduğllnu .öylemltif. 

'ruNANISTAN'DAı 

Trakya oyunlan 
Atlna, g (A.A.) - Ba,bakan Metale· 

lal dün Gömillcinede Uçüncil Trakya 

oyunı~ı.nı lufal namına ~mıfqr. Yu· 

hanı.tan tlmalinden plen bir çok seyir
ci bafbakanı hararetle alkıtlamıttır. 

Trakya oyunları pazar giinll netice

lenecek ve veliahd Prens Pol f&Dlpiyon· 

lara mükafat daiıta.Utır. Baıhakaa bu 
lkfam. Atinaya d6neccktir. 

İngiliz filosunun ziyareti 
A~ ~ (A. A.) - AkdenizdeJd 

lngillz filosu bq amiralının kuman· 
daamdald lngilis filoıu önümüzdeki 
Pertcmbe güntı Faler'e geleeektir1 

ITALYA'DAı 

B. Clanonun Berlln seyahati 
Roma, 9 (A.A.) - Havu ajansın. 

daıı: 
B. Ciano'nun Berlln seyahati, bu a

)lll on semt ile yirmi dördü arumda 
~ bulacaktır 

Roma'nm llyual mahfilleri, .Alman
)a ile İtalya araamdald münasebetlerin 

Pek milkemmel olduj&wu beyan ve bu 
leyahatin her lwıci bir meıelede mev• 
eud nolltai nazar ihtillhnm halli için ya
Pılacafı pyiaamı tebib etmektedirler. 

Roma, 9 (A.A.) - B. Ciano, dün ak· 
~ Peıte'ye hareket etmiıtir. Orada B. 
Cömböı'ün cenue merasiminde buluna· 
C..ktır. 

B. GrandJ Londtada kahyor 
Roma. 9 (A.A.) - Havas ajansın

dan: İyi mal6mat almakta olan mahfil
ler, B. Grandi'nin Londn elçiliğinde ·ve 
Bir Erik Drummond'un memuriyetinin 
defiıtirilmeai talebine rağmen Roma 
elçililfnde ibka edilmelerinin sebebi 

tefrifa~ mfiteallik mtifldllit olduğunu, 
SilnJdl itaıya'mn sefirlerin itimadname-
lerinde "İtalya lıcıralı ve Habetir" im. 
PHatonı" diye yuılmaıını istemekte bu
lnndqunu beyan etmektedir. 

Roma, g (A.A.) - SaWıiyetll mah· 
fillere &öre, son pyialann tersine ola
l'alıc B. Grandi Londra büyük elçisi ola
l'ak kalac:alıctır. Bununla beraber Lond
tadaki ikameti uh1ıl vaziretine bağhdı. 

SOVYET RUSYA'DA: 

Radek'ln tevkifi 
.r.t'oakova, 9 (A.A.) - Tas ajansı, 

Rad .in ilk tahkikat neticesinde meau
liyeti sabit olduğundan, tevkif edildi
fini bildirmektedir. 

Kendi.si Avuaturya'nm iktisadi vazi7eti
nin onu para kıymetini indirmekten me
netmekte olduğunu çUnldl Avuıturya'
da fıatlarda vukua gelecek her türlü te. 
reffuun memleketin felaketine baiı ola
cağını ilive etmittir. B. Draksler, ba§ka 
memleketlerin mali ıiyaaet telakkilerini 
red ve cerh etmek istemediğini, ancak 
paraların bir hizaya getirilmesi ve mil
badelelerin kolay1attınlmaaı temennisin
de bulunduğunu söylemittir. 

Alman gazetelerinin tefsirleri 
Bedin, 9 (A.A.) - Paraların kıy· 

meten düşürülmesi etrafında Cenevrede 
yapılan müzakereleri bahis mevzuu e· 
den Döyçe Algemanya Zeitung diyor ki : 

İngiltere bu hususta bedbindir ve pa
ralannı dütilrmilf olan memleketlerden 
dünya ticaretinin artmasına yardım et· 
melerini beklemektedir. Aksi takdirde 
İngiltere mukabil tedbirlere ve hattl 
ingiliz lirasını ilerde düşürmeye de te• 
vesaül eyli7ecektir. 

Berliner Börsen Zeitung de şöyle 
Jazqror s Pransanın çevinııek istedijj si· 
yut çember ikim kalınca timdi para 
çemberine girişmiştir. Öyleki liretin 

latmetten dU§ürillmeai de franau dipto. 
masisinin -bir muvaffakiyeti şelcHnae tef· 
air olunmugtur. Fakat Roma bu farazi
yeyi reddetmit ve aldığı tedbirleri biz
zat kendi menfaati balamıntfan derpiş 
ettiğini beyan eylemiştir. Glomale <l'İ· 
falya para meselesini italyan dıt siya
aaamın hedefieri ile Iıcanıtırmamak 11-
Sllil geldllinl ;uryor. 

YUGOSLA VY A'DA: 

Kıral Aleksandrın ölümünün 
ikİMi yddönÜ ... Ü 

Belgrad. 9 (A.A.) - Bütün Yugos
lavya, Kıral Alekaandrın öllimllnün İ· 
kinci yıldönlimU münasebetiyle mera
aim yapm19tır. En Jdlçük köylere kadar 

eenaze ayini yapılmqtır. Kıral ikinci pİ· 

yer, ile Büyük kıraliçe Oplenatz da ya

pılan if inde ha.zır bulunmuşlardır. 

Pariı, 9 (A.A.) - Merhum YugOl

Javya kıralı Alebandr i~ dikilen l· 
bidenin küpt meruimi münasebetiyle 

Pari.ate muazzam merasim yapılım9tır. 

Cumur bqkaıu B. Löbrön ve Mareşal 

Pr&nfC d'eıpere'den ıonra söz alan 

Yuıoalavya milH müdafaa bakanı, fran· 
ıız • yugoalaY doatlupnu tebarüz etti· 

ren heyecanlı bir n11tuk aöylemiftir. 

Grevin bitmesi bekleniyor 
KaclUa, 9 (A. A.) - Alman Ajansı, 

Arap mllliyetpener komitesinin lıcral 

tarafından grne nihayet verilmek (lze· 

re yapılan teklifleri laıbul ettiğini bil

diriyor. 
Komite bugün ve yarın da bazı ma

ballt komiıyonlarm mütalealarını din

U1ecektir. Grevin buıünlerdc; 11.ihayet 
bulması belıcleniyor. 

INGILTERE'DEı 

E8ki ban bakanmm seyahad 
Londra, 9 (A.A.) - Eski hava bab. 

nı B. London Derri tayyare ile Budapej

teye hareket etmiıtir. Oradan Romanya
ya gidecek Ye Macaristan - Almanya ) o
luyla lngiltereye dönecektir. 

B. London Derri gazetlere beyana
tında, Uç hafta sürecek olan seyahatinin 
tamamen huıuai mahiyette olduğunu bil

clirmittir. 

VATIKAN'DA: 

Papalığın Amerika ile 
münasebeti 

BELÇllCA'DA: 

Komünizme karşı müfterek 
cephe 

Brükıel.9 --!'!'\" 
(A.A.) -
Reisleri B. Leon 
Dögrel olan rek
sisteler ile flaman 
na&yona-
1 i ı t 1 e r i, müş
terek bir faaliyet 
programı vilcude 
getinneğe k a • 
r a r vermitler
dir. Bu progra
mın mühim gaye-
lerinden biri, B. Dögrel 
Flandre ile Vallonle'yi ayırmaktır. 

Maamafih la Libre Belgiquc ve le 
Soir gazeteleri, diyorlar ki : 

"Bu itilaf kıratlığı ve milli vah
deti müteessir etmiyecektir. Mevzuu 
bahiı olan tey, idari bir ademi merke
ziyet, Flanclre ile Wallonie'de bir li
san rejimi, Brükselde de çifte liaan re· 
jimi vücude getirmektir. 

Yeni Kovali•yon, Katolik birliği, 
flaman sağ cenahı ve liberal sol cenahı 
ile bir itilaf akdine çalışacaktır. 

Brliksel, 9 (A.A.) - Reka ve milli· 
yetperver flaman partileri, mütterek 
bir toplantıdan so~ bilhaua komü
nizme kartı müşterek harekette buluna
bileceklerini tebliğ etmitlerdir. 

Siyaaal mahfiller, bu konli8yonun, 
parlamentonun aağ cenah flamanlariy
le aol liberallerinden diğer :zlyı da cel
be çalışacağını zannediyorlar. Bu hu· 
susta fimdiden tetcbbliılere giritilmit
tir. 

Mecliste ZO reblst n 18 de milli· 
yetperver flaman mebus vardır. 

DANZIC'DEr 

Sosyalistlerln m11hakeıiıesl 
Danzig, 9 (A.A.) -Nizamsız suret

te silah taşımalarından dolayı tevkif e· 
dilen IOlyaliatler muhakeme edilmlfler
dir. Mahkeme mebuı Godau'yu bir ay 
bapae ve diler auçlulan da para cezala
nna mahldlm etmiıtir. 

Danzig banliyölerinden birinde milli 
101yaliıtler, eoeyaliatlere aid ban evlere 
hücum ederek bu evlerdeki etyalan talı. 
rib etmitlerdir. 

Danzig, 9 (A.A.) - Senato matbu. 
at bürosu, Danzlg ahalisinin serbest ıe
hirde 1cq yardımı için kiıllanılacak ~ya
ya a: , gllmrllk reaimlerlnden tenıillt 

yapmq olaır Lehlıtan hüldlmetine min
netdarhfmı bildiriyor. 

SÖN DAKiKA: 

Ba1kan 
Atina, 9 (A.A.) - Puar g\inU yapı• 

lacak ballıcaıı oyunlarına i9tiralıc edecolıc 
olan Romanya milH atıf ekipi buraya 
gel.mittir. Eklp, Romanya elçisi •e a. 
tıf millabalıca1ari komitesi tatafmdan 
kartıl81UD1fo ve heyette bulunan kadın· 
tara gUsel boketler takdim olunmuttur. 

Ekip bafkanı B. Playano, Romanya 
Kıralı Karolun kupası ile balkan fede
rasyonları tupuım beraberinde cetir
mittir. Bir çok turistlerle birlikte gele-

ROMANYA'DAı 

B. Londonderry Bükreşte 
Bilkref. 9 (A.A.) - Eski ingiliz ha· 

va bakam Lord Londonderry bir kaç 
günlük huıuai bir ziyaret maksadiyle 
buraya gelmittir. Sabık bakan bundan 
sonra balkan memleketlerini doJap.Cclk· 
tu. • 

FRANSA'DA: 

B. Dölarokun evinde 

Pariı, g (A. 

A.) - Fesedil

diği halde tekrar 

gayri kanuni ola

rak tefekkül etti
ği iddiaaiylıe ge
çen ay fransu: 

aoayal partisi a
leyhine giritilen 

adli takibat dola
yısiyte mezkQr 

Parti reisi Larok 
hazır olduğu bal· 

araşbrma yap•Mı 

de parti merke- B. D6 Larok 
zinde ,Larok parti ve Veraaydak.i evin· 
de ve diğer yirmi yerde arqtırmalar ya
pılmıt ve ele geçen eıya ve vesikalar 
istintak hakimine verilmi9tir. 

Anarşizm hareketi 
Parla, 9 (A.A.)-Tempa gazetell a

narpst hareketinin bilhaua Pariıte mil

him surette artmıf olduğunu, hliküme

tin bu hareketin inkipfmı u çok endi
tc ile takibetmekte olduiunu ve komU· 
ııiatlerln ve Franaada ihtilll ve anti ml
litarlıt hareketin zaferine Umid balla· 

mıt olan mUfrldlerin anal'fl hareketine 
iltihak için komünist partisinden ayrıl· 
dıklarını bildirmektedir. 

Komibıleı partlalnhı 
beyannamef'i 

Parla, 9 (A.A.) - Komüıılat partisi, 
partinin gaz:eteıi olan Hwnanite de net
rettiği bir beyannamede dahiliye baka· 
nı Selangronun Pariıte umumi toplan
tıları yua.k etmiı olmaaını flddetle ten· 
ldd etmekte ve parlammtonun tekrar 
toplandıiı vakit derhal bu ite müdahale 
etmesini istemektedir. KomUniat parti
li keza feaedilmit olan cemiyetler bak
kmdald yuağm fili olmuı hususunda 
larar eylemektedir. 

• 

atış m~akalan 
cek olan bulgar atıf ekipl Sofyaıdan ha· 
reket etmittir. Bulgarların bafında yilk· 
aek rUtbell .sabitlerden Siakojj ve Soka· 
çef bulunmaktadırlar. 

En mümtas yucoalav ni,ancılan el· 
Je'llD dalılmıf bwunduiundan Yugos
lavya atıf millabüalarma ittiralıc etıni
yecektir. 

Bu itibarla balkan atıf mliaabakaları 
Romanya, Bulgari.atan ve Yunaniatan 
ekipleri arasında yapı1acalıctır. 

Ademi müdahale komitesinde 
İ..ondra. 9 (A.A.) - O'ç çeyrek aaat- ı Oirenildiğine g8re aovyet delegesi 

lik bir içtimadan sonra, beynelmilel a- Kopn ve franaıı. delegesi Corben bu· 
demi mlldabale kosıaheai yar~ saat 17 ıünkü toplantıda söz almıılardır. 
de tekrar toplanmak üzere dağılmııtır. 

Edimburg konferansının beyannamesi 
Bu befal*lleyl müttefikan taavib e

den konferans, fqist htıkümetin ademi 
müdahale huauıundalıci taahhüdlerini ,e
rine getirmedikleri haklıcında mumun 
bir takrir verilmesini i.atemip. 

Vqington, 9 (A.A.) - Papalık ha 

riciye nazın Kardillal Pace~ d1ia Nev
york'a gelmiştir. Kardinal'in ziyareti, 
Vatikan'm Amerika tarilfmdan tanınma· 
11 aahuıl;\da atdmıı ilk adım olduiu ıu
retinde tefsir edilmektedir. Böyle bir 
tedbir, balihuırda B. Kugblin'e mUte. 
maJil olan bir çok katolikleri B. Ruzvelt 
tarafına çekecektir. 

Londra, 9 (A.A.) - Edimburg'da 
toplana itçi partili konferansı bugün 
İapanya meseleli hQkmda yeni ,Itri be
yanname neıretmiıtir. B. Attle tarafın. 
dan yazılmıf o1an bu beyaname, ademi 
müdahale antqınaıumn çilMbmeabd 
tq1dl eden ~etler Pklıcında t.lıbldkat 
yapılmasını n bu huauıta raporlar ne,. 
redilmeaini istemektedir. Paktın fili bir 
tekilde ayak altma alındığı teabit edil
diği takdirde franeıs ve İngiliz hüldl· 

\ 

metleri Madrhl blildlmetine siWı • teda
rik etmek imklnmı vermek için derhal 
tedbirler almalıdular. 

Bdlmhurg, 9 (AA) - Amele parti. 
al icra komlteai• pattı konferansında 
B.Attle tarafından okunmut olan karar 
auretinde Fransa ile lagittere'nin • lı
panya Asilerine yardaiı edilmekte oldu
ğu i.abat edildiği takdirde • lıpanya'ya 
aevkolunan .Utblar flzerliıe konulmakta 
olan ambargoyu kaldırmalan J.azun ge
leceii beyan edilmektedir. 

SAYFA 3 

MiLLETLER CEMIYETl'NDE: 

Danzig senato8U başkanının 
protp11tn"" 

Cenevre, g (A. 
A.) - Danzig se
natosu b&flu.n.ı 
B. Grayzer, Dan
zig meselesi hak
kındaki k o n -
ı e y ruznameai
ne dair olan nok· 
tai nazarını S.10 
tarihinde bildir· 
mek imkanından 
mahrum edilmiş 

olmasını rotesto 
eden bir mektup B. Grayzet 
göndenni,ti. 

Milletler cemiyeti genel sekreteri B. 
Avenol, muhabere evrakına dayanarak 
verdiği cevabta, Danzig'in ve mümeuil
lerinin, milletler cemiyeti konseyinin ta• 
aavvurlarmdan müıtemir bir surette ba· 
berdar edilmit olduğunu bildinnİftir. 

Adilet divanımn yeni hakimleri 
Cenevre. 9 (A.A.) - Aumble, La 

Hey daimi adllct divanı hlldmliğine 

48 reyle A\llerika namzedi B. Manlayo. 
aon'u ve 38 reyle de lıveç nanuedi A· 
kehammera Jold'u aeçmiftir. 

Esasen konsey de bu namzedleri gö .. 
termit olduğundan ıeçim kati tekil al
ımı bulunmaktadır. 

MaD ve .lktuaai komitelerin 
kararlan 

Cenevre, 9 (A. A.) - lfalt ve ikti
sadi komite, fransızlarla lngiHzleda 
beynelmilel ticaret aahasmdald man ... 
tarı ve bilhalla lıcoatenjantman ile ciW1-
lerin kontrolunu ortadan lıcaldnmak le
hindeki tekliflerini kabul etmljtir. 

komite. bundan sonra her memlelie
tin iptidai maddeler elde etmek buau
ıunda milaavata malik olmaıı hakin ... 
daki ingiliz teklifini kabul etmittir, 

Islah leklülerini tetkik komi 
Cenevre, 9 (A. A.) - Jlilletler C. 

mlyeti mlaalıcım ıslah melidllini tetld
ka memur umumi komisyon, 7 reye lrUa 
ıı 31. reyle, muhtelif hilldlmetlerln telıiıo 
lit'leriui tetkik edecek ufak bir komite 
ihduına karar vermiıtir, 

ALMANYA'DA 

Mahkôm edilen komünistler 
Berlln, 9 (A. A.) - Alman Ajanlı 

Atinadan 8ğrenlyor ı 
Yunan Komliniat Partisi B&fDu 

Abarladiı'in dart buçuk 1ene bapee 
ve Ud 1ene drg\lne ve parti kasadan 
Mlbailldia'in de c16rt 1ene d6rt ay hap
te ve iki eene drgOne mahkQm edil· 
dilini bildiriyor. 

Difer iç komünist dört sene hap-
• ve keza ilıcl ane aüreüne mahkQm 
edilmitdr. 

tSP ANYA tlITtLW 
(Bafl 1. inci sayfada) 

sonra da asker ve malzeme yilldU d&t 
vapur F.ast.m ~e iki vapur da Melila'daa 
4000 muntua19 uker aetirmiftir. 

Pastan Kadika. Alcalraa. Sevilla ve 
Herez de La Frontera'ya daha evvel 10 
bin askerin nelıcledildip nnnedilmekte
dir. 

La Coruna, 9 (A.A.) - Alikante rad
yosunun alllllf olduğu bir habere ı&e 
Alikantede eair bulunan ispanyol fafiat,. 
leri reisi ]Ole Primo de Rivera, pek ya-
landa ukerl mahkeme tarafından mu

hakeme edilecektir, 

Santander, 9 (A.A.) - Havas ajaaw 

muhabirinden: 

Bilbao'yu mtidafaa ve ~o'ya ta

amıs etmek için binlerce adam yola çık· 

mqtır. Eyalet valili B. Juan Ru1z, bana 
Jinni bin tüfek, Uç bin mükerrer atqll 

tüfek, yirmi bin humbara ve yirmi mil· 

yon kurtun almış olduldanm töyledi. 

t 
Aıkere alınanlarla talim yaptmlmalda 

~lup yakında sekiz bin ki§ilik bir kuv· 
vet, evveli Bilbao"yu ve sonra ce.-.. 

ceplaMini ~ edec:Mtiı'. 
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AVUSTURYA'DA: 

Haymvehren ile yapılan 
görüşmeler 

...., 

1 vi,rc francınm kıymetten düşU
rülmest tsviçrentn muhtelif memleket
lerle olan kliring hesabatınt esasından 
sarsmaktadır, Bundan dolayı İsviçre. 
kliring ile bağlı olmadığı mern. 
leketler ile tediye şeraitini yeni
den tanzim etmek üzere müzakere
lere glrJ ~k arzusundadır. Almanya 
ile dahi kliring kurunun (100 mark = 
123,45 iken 176.75 çıkması) değişmesi 

alman mallarının fsviçreye ithalini güç-
1estirmektedir. Zaten aon aylar zarfrn
da kontenjan nisbetlerinin arttırılma
sına ve diğer kolaylıklara rağmen Al· 
manyadan yapılan itharnt mUhim dere· 
cede gerilemiştir. İsviçre bu vaziyetir 
düzeltilmesi için Almanya ile mtlza
kerelere başlamak arzusunu göster-

FIL1ST1NDE KOP AN FIRTINA 

Viyana, 9 (A.A.) - Restnr bir teb
liğde bakanlar meclisinin bugün mühirn 
bir iç siyasa işini görüşmek üzere toP,• 
lanacağr bildirilmektedir. 

İyi malGmat alan mahfiıter, toplant.e
da Haymatşutz meselesinin müzakere e
dileceğini bildiriyor~ Habeş harliıncfun 6eri Avrupanın en büyük meselesinl te§kil ellen A.k'ilen'iz'in 1ioynun'Cla Filis

ı ·n, wman zaman ate§ püsküren bir yanardağı andırmakt.adır. A.rablarla yahudiler arasında 
vukııa gelen ve lngiltere'nin bastırmaya kati karar vermiı göründüğü kavgal.a.r, silah sesle
rinden daima lıaklı bir endiıe duyan Avrııpa'nın dikkatinden bu küçük arab ülkesini ırak tu
tamıyor. Filistin karı§ıklıklarının sadece bir arab ve yahudi rekabetinden ileri gelmeyip 
lıususi bazı tahrikler ve sebeblere dayantlı ğından da arasıra bahsedildiği görülmekıedir. Aşa· 
ğıda bir amerikan gazetesinin Filistin hildiselerinden ltalya'yı mesul tutan bir yazısı ile bir ital· 
yarı gazetesinin Füistin meselesinin lngilıe re tarafından kasden ıerıib edilmi§ bir oyun oldu
ğunu iddia eden makalesi, bugünün karı şık hadiseleri arastridan hakikati bulup_ çıkarmanın 

Viya.na, 9 (A.A.) - Bakanlar mec
Usi, Hayınatşutz buhranına nihayet ver
mek için bir bal tarzı araınağa devam e.ıı 
diyor. 

Hükümetin Haymatşutz'un vilayet .. 
terdeki faaliyetini tahdide mütemayil ol• 
duğu zannedilmektedir. · 

Viyana, 9 (A.A.) - Haymvelıreri 

ile hü.kümet arasındaki görüşmeler fa• 
sılaya uğramıştır. Görüşmelere yarn1 
tekrar başlanacaktır .. 

ne kadar güçle§mi§ olduğunu göstermeye kafidir. · 

mektedir. Frank!. Ztg. 30/9 
l tnlyan 'faaliyeti. lendiriyor. Bununla beraber, Fi 'if;tin.delii liareltetleri tiak'ICında 

İngiltere'nin Milletler Cemiyetine hesab vermesi Uzxmdır. 
Fakat Milletler Cemiyeti ne:e<ledir? İngilterenin Filist_in 
halkının refahına çalışacağını ummuş olan mandalar komı~ 
yonu nerededir? İngiliz tezi şudur: karışıklık olan yerde nı
zamı iade etmemize müsaade ediniz, hareketimizin hesabını si
ze sonra veririz. Fakat, mevzuubahs mınta.ka muazzam bir or
du, deniz ve hava üssü haline geldiği ve emrivaki hakka 
galebe çaldığı zaman Akdeniz muvazenesi tamamiyle bozul· 
ınuş olacaktır. 

Starhemberg, yasak çerçevesine git"' 
miyen bölgelerin Hayınatşutz şaflerinJ 
yarın fevkalade bir toplantıya çağırınıt" 
tır. 

ltalva: 

Romada, M. Musulininin riyaseti 
altında toplanan salahiyettar maliyeci
ler İtalyanın devalüasyona karşı ala
cağı vaziyeti incelemektedirler. Bu mü
zakerelerde ekseriyet liretin kıymetten 
düııürülmesine muarız bulunmakta ise 
'de şimdilik muvakkat bir tesviye çare
si aranmaktadır. Dahilde liretin bu
günkü kıymeti muhafaza edilecektir. 
Fakat paralarını kıymetten düşüren 
memleketlere yapdacak ihracatta bu 
memleketlerin devalüasyonu nisbetin· 
de bir ihracat primi verilecekitr. Bu 
tedbir ile İtalya ihracatının zarar gör
mesine mani olunacaktır. Diğer taraf
tan turist liretinin İtalyada turist fran
gının inkıtaa uğramaması icin ve deva
lüe edilen dövizlere yaklaştrrmak mak
sadı ile devalüe edilmesi kararlaştml-
ınıştır. Pragcr Presse 30,'9 

Finlandiya Üe inkıtaa uğramış olan 
emtianın ve tediye mübadelelerinin ye
niden tanzimi için Romada iki devlet 
arasında yapılan müzakereler sonunda 
bir anlaşma imzalanmıştır. 

Frank. Ztg. 30/9 

Bazı maddeler üzerindeki ihracat 
tnemnuiyetinin kaldmldığı bildirilmek
tedir. İhracına müsaade edilen madde
ler kendir, pamuk dökiintüleri, yıkan
mış ve taranmış yündür. 

Text Ztf! .. 30/ 9 

Litvanva: 
" 

Lit··:ı.nya hükümeti parasını ster • 
Iingin 1931 deki kıymeti üzreine isti -
nad ettirmeği karnrlastnmıştır. 25.22 lat
bir sterling olarak kabul edilmiştir. 

F. Times 29/9 

ruacarıstan: 

Dış ticaret bürosu ithalatçtları 26/ 9 
l:arihine kadar İsviçre ve Fransada tas
fiye edilmemiş olan matlubatını bildir
meğe davet etmiştir. Fransa ile olan te
Öiye anlaşması 26/ 9 tarihinde feshe ~ 
'dilmiştir. Frangın devalüasyonu neti • 
cesi olarak Macaristanın drş ticareti 
azalmaktadır. İsviçre frangının devalü
asyonu şimdiki halde Macaristanın İs
viçreye olan buğday ihracatrnı durdur
muştur. İsvicre ile yapılan bir anlaş • 
maya göre Macaristan bu mem c'·ete 
lSO milyon kilo buğday sevketmeğ i te
ahhüt etmiştir. Şimdiye kad->r bu mik -
carın 50 milyon kilosu sevkedilmi5tir. 
Diğer kısmı ise vaziyetin tavazzuhuna 
kadar sevkedilmiyecektri. 

Allg. Zeitung 30/9 

Tefrika: No: 75 

Nevyork'ta çrkan Nation gazetesinden: 
Arab gazetelerini takib edenler bir çok yazıların lngiliz 

imparatorluğunun inhitatından bahsettiğini görürler. Hatta 
siyonist hareketin içinde bile Musoliniye dönen bir grup 
mevcuddur. 

İki senedenberi İtalya arab dünyasmı istiklal uğrunda mü
cadeleye hazırhyor. Trablus'tan türk sınırlarına kadar bir ital
v<.n mektebleri şebekesi Musolini'nin adamları tarafından ~e 
ekseriya Vatikan'la elbirliği yapılarak vücude getirilmiştır .. 
Talebelere Musolini'nin kurtarıcı olduğu öğretilmekte ve fa
şist fikirler telkin edilmektedir. Hattll bu mekteplere devam 
eden çocuklar faşist gençliğinin üniformasını taşırlar. Her se• 
ne binlerce arab çocuğu İtalyaya gönderilir ve orada iki sene• 
lik bir askert hazırlık devresi geçirir. Mısırda, Filistinde ve 
Surivedeki sayısız italyan hastaneleri ve hususiyle, Amman'
daki hastane hakiki italyan propagandası merkezleridir. Dok• 
torlar hastalara yalnrz tedavi usullerini değil, aynı zamanda 
talebeye biç alakalı olmıyan meseleleri de anlatırlar. 

rilistin'deki karrcuklıklar İtalyan tahriki eseri olmasa bi· 
le İtalyanın burada devamlı surette propagandada bulunduğu 
muhakkaktır. Bari radyo istasyonunda bir spiker, İtalyanın 
müslümanlar hakkında beslediği dostluk dolayısiyle bundan 
böyle Habeşistanda resmi dillerden biri de arabca olacağını 
arab diliyle bildirmiştir. Filistin'in bugünkü karışıklıklarında 
İtalyanın parmağı bulunmasa bile geçen kış İtalyanın Kudüs 
konsolosluğu katibi Caro'nun köylerde arab tahrikatçxlarına 
birçok i~terling lirası dağıtmış olduğunu unutmak da m~
kün dei7i1dir. Şimdi bu tahrik vazifesi Bari'deki arab spikerı
ne bırakılıyor. 

•.• Onun içindir ki İngilterenin deniz politikası da tadil 
edilmistir. İngiliz filosu Gibraltar'da kalacak yerde, biri İs• 
kenderiye'de Hindistan yolunu, diğeri de Hayfa'da petrol 
yolunu mııhafaza etmek üzere iki kısma aynlımştır. Hayfa }i .. 
manr en az on iki kruvazörü birden alacak surette genişletile· 
cektir. Mahallinde inşa edilecek bir rafineri filonun ihtiyacı 
oran petrolü temin edecektir. 

Bir inailiz oyımrı. 

Roma' da çıkan il Tevere gazetesinden~ 
Filistin isyanı, silahlı tecavüzler ve tenkil hareketleri hak

k-.nda din1edii7imiz hikayeler acaba kendisinden pek çok bahs
edilmesine rağ°men pek az tanılan İngiliz "Entelicens Servis'in 
yeni bir icadı değil midir? 

İngilizlerin Malta halkına kendi dilini öğrenmeyi meneden 
kara1~uş1 hükümleriyle Filistin hadiseleri karşısında gös .. 
terdikleri gevşeklik karsılaştınlınca bunun sebebsiz olmadığı 
farkediliyor. İngilizler yahudilerle arablar arasındaki gergin· 
liğin uzamasından endişe etmiyorlar, çünkü bu mücadeleler, 
her iki tarafın da kurbanlar vel'tnesine mukabil İngilterenin 
işine varamaktadır. Gazeteler, Filistin karışıklıklarına dair 
havadisleri her gün büyük bir kayıdsızlıkla neşretmiye alış .. 
mışlardır. Fc.kat aynı zamanda gene bu gazeteler, karışıklrklar 
mıntakasrna her gün yeniden ingiliz askerleri gönderildiğini 
de bildiriyorlar. İşte hadiselerin asıl sırrı buradadır. 

Asher yığmak için bir vesile. 

Arablarla yahudiler arasındaki karşılrklr katliamlardan 
İngiltere'nin istifade ettiği aşikardır. İngilizlerin bugün de 
imparatorluklarında kullandıkları "böl ve hükmet'' eski pren
sipi her zamandan iyi tatbik edilmektedir. Fakat Filistindeki 
vaziyet, İngilizlere, bu mrnt:ı.kaya asker yığmak imkanım ver
mektedir ki, başka maksadla yapılan bu tahaş.5üd için bundan 
daha iyi bir vesile bulunamazdı. Artık karrşrklıklara alışmış 
olan dünya kamoyu Filistine bu şartlar içinde ingiliz takviye 
kıtalarrnm gönderilmesini doğru ve haklı bulacaktır. Bu as
ker yı ğmanın müfrit derecesini kim farkedecektir? Esasen 
ingilizler işi mahrem tutarlar, baskalarmın ifşaatına gelince 
bunlar da metodik ve ardı arası kesilmeyen karışıklıklar ara
sında boğulmaktadır. Yakında Filistin, Avrupa farkına var
madan .muazz.ım bir İngiliz kış1ası haline gelecektir. 

İngılterc Akdenizdeki büti'ın askeri mevkilerini kuvvet-

rafa doğru koştum. 

C.ENGEL~ - - ~ 
iTA 1 

- Ha, dedi Billi, ben develerin kirişi kır
dıklarını görünce kendiliğimden buraya gel
dim. 

Siz, oradaki efendiler, siz kimlersiniz? 
Top boğaları toparlandılar ve ikisi bir

den cevab verdiler: 
Yazan: ' 1~ 

Rudyud KlPLİN O 
Çeviren: 

Nurettin ARTAM 

- Kafi derecede doğru, dedi Billi, sal
lanmayı kes. Onlar, ilk defa, bütün zincirleri 
ve bağları ile sıı tıma bir eğer vurdular. Ben 
de ön ayaklarımın üzerine sıkıca basarak ar
ka ayaklarımla çifte atıp hepsini fırlattım. 
o zaman daha çiftenin nasıl atrlabileceğini, 
adamakıllı, öğrenmemiştim. Fakat batarya
dakiler böylesini hiç görmemiş olduklarını 
söylediler. 

Genç katır: 
_ Fakat bu koşum, eğer gibi bir şey de

ğildir; dedi, biliyo;s~n ki şimdi ~en o~~ a~
drrrş etmiyorum .B!llı. Bu sefer, agaç ~~b~. b.ı.r 
şeyler devrildi, ıpım koptu. Ben de surucu-

.. bulamadım. Seni de bulamadım Billi, o
~uun icin bu efendilerle birlikte ben de bu ta-

- Büyük top bataryasının birinci topu
nun yedinci boyunduruğundamz. Biz uyur
ken, develer gelip üzerimize bastılar. Fakat 
onlar geçerken biz de ayaklanıp yürüdük. 

Rahat bir yatakta böyle rahatsız edil
mektense çamurun içinde yatıp uyumak da
ha iyidir. Biz, sizin arkadaşınıza korkulacak 
bir şey olmadığım söyledik. Fakat o, çok 
şeyler bildiği için olacak. başka türlü düşün
dü. Eh, ne yapalrm? 

Gene geviş getirmeğe devam ettiler. 
Billi: 

• - Bu korkmaktan ileri geliyor, dedi. 
Genç katırın ağzı kapandı. 
Topçu beygiri dedi ki: 
- Şimdi korktuğunu söylediğimiz ıçm 

öfkelenme. Bu korkaklığın en kötü şeklidir. 

Arablarla yahudiler bilmiyerek lngilterenin kozunu oynu
yorlarsa, mandalar komisyonunun yardımından mahrum ol~u
ğu da söylenemez. Arablarla yahudiler hatalarını hayatlany
le ödüyorlar. Fakat muhterem komisyon hiç bir zarara girmi
yor. Milletlerarası bürokrasinin bir buhran geçirdiği şu sıra• 
da, Cenevre müessesesini kimse nizama davet etmiyor, 

lngilıere'nin aldığı tedbirler kimseye 

karşı değildir. 

Manchester Guardian gazetesinde ne§tedilmi~ olan Sir 
Samuel Hoare'rn beyanatrndan: 

Akdenbdeki büyük üslerimizi, gemilerimizi, ve askerleri· 
mizi ziyaretimden Ç<>k memnunum. Yepyeni meseleler karşı
Binda bulunuyoruz, fakat bunları karşılamaktan geri kalmıya
cağız. Akdenizdeki ziyaretimden sonra evvelce de söylemiş 
olduğumu daha kuvvetle tekrarlıyorum: Akdenizdeki vaziye
timizi veya Malta'yı terketmeyi düşünmek şöyle dursun, ora• 
da vaziyetimizi daha kuvvetli bir hale koymak için elimizden 
geleni yapacağız. 

Bu kimseye karşı bir tehdid değildir. İmparatorluk için 
hayati bir yolun geçtiği yerlerde münakaHitımızı emniyet altı· 
na almamız en basit bir sağduyu icabıdır. Münakalatımızrn 
emniyetini sağlamlaştırmakla kimseyi tehdid etmediğimizi 
söylüyorum, çünkü İtalyan gazetelerinde yeni Akdeniz siya
setimizi tarif etmemiz ve italyanlarla fransızlara anlatmamız 
icab ettiğini okudum. 

Bu bir hatadır. Çünkü Akdenizde yeni bir politika takib 
ediyor değiliz. Bugünkü politikamız daha evvelce neydiyse 
gene odur. Mühim bi~ imparatorluk yolunun emniyetini temin 
etmekle beraber bütün Akdeniz devletleriyle dost geçinmek 
istiyoruz. Yeni bir Akdeniz p_olitikası takib ettiğimizi veya 
yeni şartlara intibaka çalışmamızın herhangi bir devlete karşı 
bir tehdid teşkil ettiğini söylemek vaziyetimizi yanlış gör
mek demektir. 

İtalya da dahil olduzu halde bütün memlelCetlerle en dost· 
ça münasebetler muhafaza etmeyi umuyoruz, fakat bu bizi mü
nakalemizin emniyetini temin etmek lüzumundan müstagni 
kılamaz. 

'..4 rab is,·anı oasıırııacaKnr. 

Londra'da çıkan Daily Telegraph gazetesinden: 
İngiltere'nin Filistin yüksek komiseri Sir Arthur Wau· 

chope bundan böyle tam salahiyete sahih olacak ve örfi idare
yi ilan edebilecektir. 

İngiliz hükümeti, Filistin'deki asker! makamların, salahi
yetlerinin geni~etilmesi ve İngiltereden yeni takviye kıtala
rının gönderilmesi dolayısiyle, şiddet hareketlerinin bir kaç 
hafta içinde bastırılacağını ummaktadır. 

Filistin'in esas teşkilat kanunu yüksek komiserin İngiltere 
hükümetinin muvafakati olmadan emirler veremiyeceğini 
amirdi. Fakat ingiliz hükümeti komisere bu salahiyeti veren 
kararlar alm:ştır. 

Simdilik örfi idare ancak bazı mıntakalarda ilan edilecek
se de icabında bütün mıntakaya teşmil edliecektir. 

Bu tedbirler arab unsurları üzerinde büyük bir tesir yap
mıstır. 

Jl9 nisandan 20 eylUle kadar Filistinde 2643 arabın ve 346 
yahudinin tevkif edilmiş olduğu bildirilmektedir. Bu mikdar
dan 1646 arab mahkı1m olmuş ve 710 u beraet etmiştir, yahu
dilerden 218 i mahkOmiyet ve 71 i beraet kararı almı:şlardır. 
daha 287 arab ve 57 yahudi mahkemelerini beklemektedirler. 

İnsbrük maha111 Haymatşutlz şefle• 

ri küçük komite halinde toplanarak, BB4 
Şuşnig ve Starhemberg'e yasak aleyhin· 
de bir protesto göndermişler, ''enerjik 
bir idare altında olmak şartiyle" Hay4 

matşutz birliğinin muhafazasını iste. 
!nişler ve Haymatşutz'un kendi huku· 
kuna riayet ettireceğini teyid eylemiş• 
lerdir. 

General Göring Viyanarra 
Viyana, 9 (A.A.) - Budapeşteye 

gitmekte olan general Göring bu sabah 
buraya gelmiştir. 

POLONY A'DA: 

Yahu'di muhacereti hakkındaki 
leh teşebbüsü 

Varşova, 9 (A.A.) - Kuryer Var
şavski gazetesi, Cenevrede yahudi mu
hacereti hakkında yapılan leh teşebbüsü 
hakkında tefsiratta bulunarak diyor ki: 

"Yahudi muhacereti meselesi yabudi 

meselesinin ham için esaslı bir çare ola
rak ortaya konulmakla, yurdları başka 
yerde bulunan yahudilerin Avrupada 

muvakkaten sak-in bulundukları kabul 
edilmiş oluyor. Bununla beraber böyle 
bir taıızı hal asla bir yahudi aleyhdar· 

lığı icadi değildir. Filhakika, bizzat ya
hudi kütleleri dağılmış olmalarım geçici 

bir musibet olarak tel5.kki etmeselerdi 
siyonizm mevcud olmıyacaktı. Siyoniz
min geniş şöhreti bundan mütevellittir. 
Yahudi muhaceret ve gurbetinin geçici 
mahiyetini hiç ' bir şey siyonizm kadar 
plastik bir surette o kadar kuvvetle te
barüz ettirmemiştir. Leh hükümetinin 
Cenevredeki teşebbüsü realisttir, çünkü 
herekese menfaat temin etmektedir.,, 

Operatör 
Dr. Sadi l{onuk 

Polis ve jandarmanın teknik 
bilğileri 

YAZAN: D. OKÇABOL 

İstanbul polis okulu parmak izi eski 
öğretmeni. 

540 sayfalık kitabın fiatı 150 kuruş 

Kim olursa olsun, geceleyin anlamadığı bir 
hal görüp de ürkerse ayıplanmaz. Bizim de 
böyle, zaman zaman, yerlerimizden kaçtığı
mız olmuştur. 

Billi: 
- Pek ala ama, buradaki hizmetler ne <>

luyor? dedi. 

- Bize böyle şeyler öğretilmez, dedi, bi
ze üzerimizdeki adama itaat etmek öğretilir: 
o istediği zaman ileriye, o istediği zaman 
geriye. Bana öyle geliyor ki bu da aynı kaJ 
pıya zıgar. 

Topçu beygiri: 
- Bu başka hikaye, dedi, Dik Klif üzeri4 

me binip diz temasiyle beni koştunnağa baş
ladı mıydı; ben ayağımı basacağım yere ve 
tuttuğum istikamete dikkat eder; bir de baş
lığmun akıllılığına bakarım. 

Beygir: 
- Allah allah, dedi, sana başlığın akıllı

lığı ne olduğunu öğretmediler mi? Ü zerin
deki binici dizgini kasacak olursa ne yapar
sın? Burada yapacağın yanlış bir hareket bi
nicine hayat ve ölüm demektir. Neticede bu, 
senin için de hayat ve ölüm meselesidir. O 
zaman bir az geriler ve arka ayaklarınla bir 
dönüş dönersin. İşte başlığın akıllığı buna 
derler. 

Katır Billi: 

Bütün bu işler içinde senin topukların i· 
çin en fena olan şey nedir? 

At cevab verdi: 
- Bu, işine göre değişir. Ben çok zamcUt, 

ellerinde bıçaklar olduğu halde haykıraı ak 
giden uzun saçlı adamlar arasında yürürüm. 
O zaman, dikkat edeceğim şey, Dik'in potin
lerini yanındaki adamların potinlerine süre
rek, fakat sıyırtmıyarak gidebilmektir. Dilc
in mızrağını sağ gözümle görebilirsem em
niyette olduğumu anlarım. Biz. hızla koşar· 
ken benim yahud Dik'in önümüzde bir a
dam, yahud bir at dikilmiş, buna aldırış et
mem. 

Genç katır sordu~ 
- Bıçaklar bir yerini yaralamaz mı? 
- Bir defa göğsümden yaralandrm. Fa· 

kat bu, Dik'in hatası değildi. 
(Sonu var) 
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ULUS 

Dok~tor l(ilisJi Rif at 
öldü 

SAYFAS 

ADEIVIİ MÜDAHALE KOMİTESİNDE 

XLIV Şurayı Devlet azasından Dr. Kilisli 
Rifatm bir seneye yakın zamandanberi 
muztarip olduğu mesane hastalığından 
kurtulamıyarak İstanbul'da yatmakta 

Soryet ve ingilterenin notası görüşülecel~ 
Berlin ve Roma gazeteleri, sovyetlerin notasını 

d 
Aıizlerden Dionysos'un biri St. Denis 

e d'~ 
ıgeri Regensburg civarında St. Em-

~eran'da olmak üzere iki iskeleti var
\ ır. Bunlardan maada Prag ve Bamberg 
ehirleri de aynı evliyanın birer kafa 
tasına sahih olmakla müftehirdirler. 

l<atolik dünyasındaki mübarek e
~anetıer bakımından su garib hesab 
~a , 

Yde §ayandır. 
İl 1. - Azizlerden Andreas'ın 5 vUcu-

d
u, 6 kafa tası ve 17 kol ve bacağı var
ır. 

d 2. - Azizlerden Anna'nın 2 vücu
u, 8 kafası ve 6 kolu vardtr. 

d 3. - Azizlerden Antomis'in 4 vücu· 
u ve 1 kafası vardır. 

d 4. - Azizlerden Blasius'un 1 vücu· 
U ve 5 kafası vardır. 

5. - Havvariyundan Lukas'ın 8 vü
tııdu ve 9 kafası vardır. 

6. - Azizlerden Sebastian'ın 4 vü
~~d.~ S kafası ve 13 kolu vardır. Fakat 
lltün bunların rekorunu aziryl('rden 

~.~org ile Pankraz kırmaktadır. Çün· 
u bu ikisinin ölümünden bu kadar se

~~ geçtiği halde bugün 30 dan fazla 
ııcudlan vardır. 

* l İsa'nın göbeği bugün katolik kilise-
ht·tindeki mübarek emanetlerin en mü-
11llleri arasındadır. Bugün Charroux 
~hrindc bunun bir par!{ası mevcttddur 
;e halk, bilhassa gebe kadınlar kendi
~tini takdis ettirmek için uzak yerler

den buraya gelirler. Aynı göbc ~in bir 
Parçası da Roma civarmda Calcota 
llıevkiinded i r ve dindar hacılar burayı 
ıla daima ziyarette kusur etmezler. 

* Azizlerden Camillus 25 m:ıyıs 1550 
ae doğmuştur. 19 yaşmda Venedik or· 
dıısuna asker girmi§ kavgacılı~r ve ku
tııarbazlığı yüzünden askerden kovul
llıuştur. Bir müddet ser5eri gezdikten 
'?nra 25 ya!'fmda Kapu.,.in tarikat'na 
gırtniş ve hayırperverliğiyle kendini 
gösterıniştir. 

Buraya karlar her sey talıtdir. Ve 
bıı azizin yaptrğı muci-,.cleri ye inle 
arılatan bir kitap elimi zde olm;-.sa 1-en
disinden bahis dahi etmiyere' t' 1

-. Fa
~at Zimmermann adındaki dindar zat 
1 8~)7 de Freiburg'da Camillus'a dair bir 
t~er neşretmiştir. Burada yazıld ığına 
&tire bu mukaddes pec1cr şu mucueleri 
&Cistcrmis ve lmn'ar gözle görülerek 
tesbit ec,ilm' s.: 

Camil l ı s er P'"n m""n"c;..,._., b;r şişe 
~arab get;rin ıo; :ı~.,n kad nrn kii p'inden 
§arabın ckc··ik olmımas•m temin etmiş, 
0ntın için cır1m ebeni b;r ceşmeden 
doldurur gihi ric;e'eri ,• i. -up manas
tıra götürürmüş ve gene bu Camillus öl
düğii zaman cenazesi on sene miiddetle 
bozulmadan ve katılac;madan durmuş ve 
doktor cesedi muayene ir.in bir yerine 
bir bıçak batırınca yararlan fevkatade 
~zel kokulu bir mavi ç1h-rrnc:. Evliya
llın ölüsünü 6 gün halka teşhir etmiş
ler, bu müddet zarfında cesedin üzerine 
~okten mis kokulu ya<Tl::ır dökii]müs. 

Bir yerinde çıban cıkan bir romah \ 
~adrn bu evliyanın odac:md:ıki s v~dan 
bir azını alıp yarasına sürmüs, bu esna-

Tefrika: No. 63 

da Camillııs'un resmini başının üzerin· 
de tutmuş ve istavruz çıkarmış. Şifalt 
tesir derhal kendini göstermişt bir an
da ağrılar durmuş ve çıban iyi oluver
miş. Bu sıvanın hakikaten harikalar ya
ratacak tesiri varmış. Diğer hasta bir 
kadın ölüme yaklaştığı sıralarda çorba
sına bir papaz birazıcık bu sıvadan 
ufalamr§, kadın derhal iyileşip ayağa 

kalkmr"I, Bunlardan baska burnunda 
polip bulunan ve ihtilaçlar içinde çır
pınan bir genç kızı iyi etmeğe bu mti
barek zatın gömleğinden alınmış iki ip
lik kafi gelmiş ..• 

(Sonu var) 

~~r vin halkı 

Sevinç ve minnetlerini 
bildirdiler 
(Başı 1. inci sayfada) 

bugünlerde iktisad ve maliye vekJle .. ini 
kendi aralarında görmekten gurur ve 
bahtiyarlık duyan halk iki ay evvel bü
yük bir i_ş markezi olarak işlemeye açıl

mış olan kovarshan fabrikasından baş
ka dünyanın en zengin bakır madenle
rinden biri olan ve ne yazık ki büyük 
dalgaları içinde harab ve istifadesiz bir 
hale gelmi;? bulunan Murgul bakır ma
deninin işletilmesi doğu illerine ilı raı.; \ c 
ithal kapısı olan Hopada büyük ihtiya. 
ca cevab verecek şekilde bir iskelen· 1 

inşası, nefis meyveleriyle meşhur Çoruh 
vilayeti mahsulatını kıymetlendirecek 
çarelerin bulunmasr vilayet dahilinde ih
racat birliğinin teşkili, et konserve fab
rikası tesisi suretiyle doğu illeri hayvrı
natmdan layiki vechile istifade edilme
si gibi yeniden vasi mikyasta kalkınm::ı 
tedbirleri alınmakta olduğunu görme dr 
coşkun bir heyecan isinde çalkalanmak
tadır. 

Parti toplantısı 
Anafartalar Kamunıı Tınaztcpc 

semt ocağından: 
Anafartalar Kamununa bağlı Tmaz 

tepe semt ocağının yıllık kongı·cc: i bu
gün saat onbeşte Öztürk m alle" ·n-

deki Anafartalar Kamunu salon~ır,d 

yapılacağından ocağa k<'~ ·ıth üyelerin 

Kongreye gelmeleri rica o urur. 

C. II. P. l'erıişelıi · Oca;;ı 

l'önkıırulu IJaşkcml ii n an 

Yeni§ehir ocağımızın yılhk ko gre-

si 10.10-936 cumartesi günü saat 17 de 

Yenişehir'de Güvenlik anıtının y.:ı:unua

ki parti kurağmda yapılacaktı r. Sayın 

üyelerin kongrede hazır bulunmaları ri
ca olunur. 

Sakarya kamunu r ng""esi 
C. H. P. Sakarya kamununa bağlr 

Mevcud semt ocağının yrlhk kongresi 
11 birinci teşrin pazar günü saat onda 
ocağın özel kurağ nda yapılar.<>kttr. 

Merlıum Kilisli Rifat 

ğu Yeni bahçe ha:;tahanesinde 
dun sa h hayata gözlerini kapadığını 
t t u e haber aldık. 

Kc ıdisi memleketimizin irfan 
haya ın la yazılariyle tanınmış hekim
ltdmizdendi. Evvelce uzıın seneler ka
r nt"ne hizmet:nde memlektin her ta
r fmı gezmi~ ve cumuriyet devrinde 
de hudut ve sahiller sıhat müdürliiğü
run Ankaraya naklinden evvel İstan. 
bııld:ı Umum Müdi'rlük mevkiini işgal 
etmi ti. Bir çok seneler Mülkiye mek. 
t cbi d ktorluğuyle beraber içtimai hıf
zıs ıhh::ı muallimliğini yapmış ve bu 
muallimliği esnasında derin tetkika
t'yle · ilme .=ıit kıymetli bir eser vücu
d ••• erek genç mülkiyelileri memle

r tarafmda halkın sıhatini ata
<lar edecek her meselede çok faideli 

bil y ilerle teçhiz etmeğe uğraşmıştır. 

l' atbuat aleminde bir çok yazıları in
tisar etmiş olup son zamanlarda da 
F ansızcadan Türkçeye küçük bir tıp 
ı:taatinin .tercümesiyle uğraşmakta bu-
U'1mwştu. 

M erhum çok çnJİ~':an ve değerli 
' nsandı. Arkasında kalan refikasiyle 
· tirdi~i iki oğluna baş sağlığı di. 

Gençler Bidiği kongresi 
Ankara Gençler birliği, senelik kong

resini 24 birinci teşrin cumartesi günü 
s<'at ı 4.30 da A:ı.kara belediye salonun
da yapacaktır. 

Bisiklet teşvik yarışları 
An\s.ara bölgesi bisiklet ajanlığından: 
Ajanhğrn tertib ettiği küçükler ara

sındaki teşvik müsabakastmn üçüncüsü 
yarın Ulus meydanından başlamak üze
re otuz kilor,etre üzerinde yapılacaktır. 

Yanşa sekizde ba§lanacağından, mü
sabiklann en geç 7.45 de yarışa hazır 
vaziyette Ulus meydanında bulunmaları 
bildirilir. 

« Felaketli tesirler yapacak » mahiyette 
görmektedirler. 

(Başı i. ı'nci sayfada) 

tısmm pek mühim olan ruznamesinde 
şu meseleler vardır: 

1. - İngiliz notasının gözden ge~i
rilmesi, 

2. - Sovyet notasının tetkiki, 
3. - B. Kagan'ın Sovyet Rusyanın 

konferanstan çekileceği tehdidini mu
tazammm olan mektubunun tetkiki, 

4. - Deniz transiti meselesinin mÜ· 
naka~.ası, 

Çekoslovakyanın da Sovyetlerin no· 
tasına benzer bir nota göndereceği zan
nolnnmaktadır. 

Öğrenildiğine göre Sovyet Rusya, 
İspanya - Portekiz hududuna hemen 
bir kontrol komitesi gönderilmesini ar
zu etmektedir. Fakat sryasal mahfiller 
Sovyet murahhaslarının İngilterenin 
tekliflerini kabul edeceklerini tahmin 
etmektedirler. 

İşçi pal'tisi başkanları 
Londradan dön(liiler 

Londra, 9 (A.A.} - İşçi partisi baş
kanları A tli ve Grinvut Londradan E
dinburga döndükten sonra icra komi
tesiyle parlamento komitesine ve sendi
kalar genel meclisine İspanya vaziyeti 
hakkında B. Nevit Çemberleyn ile yap
tıkları görüşmelere dair izahat vermiş
lerdir. 

Pres Asosiyeşin ajansı, işçi partisi 
tarafından ~imdiye kadar takib edilen 
ademi müdahale siyasasına devam edi
lip deilmemesi hakkında reye müracaat 
edileceğini bildiriyor. 

Paris, 9 (A.A.} - Komünist mebus 
Fonto, dış bakanı Delbos'a bir mektup 
göndererek kontrol komitesinin Lon· 
dradaki toplantısı ruznamesine ademi 
müdaha1e meselesinin tekrar konulma
sını istemiştir. 

Paris gazetelerinin yazdıkları 

Paris, 9 (A.A.) - Sovyet hüküme
tinin İspanya işlerine ademi müdahale 
hakkındaki notasını tasvib eden .gaze
teler pek mahduttur. Bunların başında 
komünist Humanite ile sosyalist Ere 
Novel bulunmaktadır. Maamafih bu ga
zete şu kaydı ileri sürmektedin "Fran
sanm İspanya işlerine müdahale etme
sini istiyen bütün fransızlar, sovyet 
notasrile kendilerini mazur göstermek 
istiyecek, fakat kimseyi aldatmıyacak
lardır. Maamafih, Sovyetler birliği, sul
hu tehlikeye düşürecek hareketlerde 
bul unutmamasını istemiştir.,, 

Pöti Parizien gazetesine Cenevre
den bildirildiğine göre, Cenevre mah
filleri ademi müdahale siyasetini bu 

torpilleme teşebbüsünün son dakikada 
ispanyol cumuriyetçilerini kurtarmak 
için yapılan bir hareket yahud da ya-

kında toplanacak olan beşler konferan
sının muvaffakiyetsizliğe uğraması için 
Avrupayı ikiye ayırmağa matuf olup 
olmadığı sualini irat etmektedirler. 

Tayınis tÜyor ki: 
Londra, 9 (A.A.) - Sovyet teşebbü .. 

sünü mevzuubahs eden Times gazetesi1. 
Sovyet siyasasının, ingiliz işçi partisi .. 
nin şimdi Edinburgda yapmakta oldu .. 
ğu müzakerelerin tesiri altında bulun .. 
duğu tahmin edildiğini yazma1dadır. 

Bu gazete makalesini şu cümle ile bi .. 
tirmektedir: 

"Büyük Britanya hiç bir şeki.lde bi~ 
doktrin harbine iştirak etmiyecektir.,, 

Berlin ve Romada tefsirler 
Berlin, 9 (A. A.) - Sovyetler bir· 

liğinin, İspanya'da bitaraflık anlaşma" 

smı feshe matuf olan notası matbuatta 

infiali mucib olmuştur. 
Börsençaytung ve Nahtansgabe ga· 

zeteleri ıbu notayı bir tehdid belgesi ~ 
larak tavsif etmektedir. 

Kölnişeçaytung, Sovyetler birliğini 
beynelmilel ihtilatlar tevlidini ve an .. 
laşmazhk imkanlarının çoğaltılmasın.ı 

istemekle itham ediyor. 
Lokalançayker gazetesi diyor ki: 
''Bütün dünya gazeteleri bolşeviz., 

min bitaraflık mukavelesini bozduğu .. 
nu bildirdikleri halde Almanya bitaraf• 
lığa riayet etmiştir. Sovyet birliği kızıl 
Madrid hükümetine müzaheret edebil• 

mek için vesile aramaktadır. 
Roma, 9 (A. A.) - Matbuat Sov

yetler birliğinin ademi müdahale ko
mitesine verdiği notayı "felaketli tef., 
sirler husule getirebilecek mahiyette" 

telakki etmektedirler. 
Tribuna gazetesi, bunun Madrid hil 

kümetini kendisini bekliyen akıbetten • 
kurtarmak için yapılmış ümidsiz bir te-
şebbüs dlouğunu yazıyor. 

Alfil{a kesilmesi 
Anafartalar caddesinde (86) numar~ 

lı şekerci dükkanımı oğlum B. Ali Uzu .. 
na verdim. 

Kendim Bankalar caddesinde Şehir 
bahçesi yanında (Şehzadebaşı şekercisi): 
namiyle maruf dükkanımda icrayı tica
ret edeceğimden oğlum B. Ali Uzunla 8.9 
936 tarihinden itibaren aramızdaki ili .. 
şiğin kalktığını ve vekili umumiliğimi 
de Noterde mezkur tarihte üzerinden at
dığuru sayın müşterilerime ilan ederim. 

Türkiye Cumurİ· 

yet Merlcez Banka· 
sından: 

• 
Mülkiye Müfettişi Bay Haşim a .. 

dına yazılı D sınıfından bir hisselili 

14166 ve 14167 numaralı Bankamız ak .. 
siyonları kaybedildiğinden artık bük· 

mü kalmadığı ve Bay Haşim'e yeniden 

başka numaralı aksiyonlar verileceği 

bildirilir. 2-4884 

RiLiNMiYEN iNSAN 
mandır. Şuurumuz fizik zamanı değil, dış alem
den gelen tesirler altında, kendine has hareketi, 
kendi hallerinin silsilesini kaydeder. Bergson'un 
dedi~i vibi zaman psikolojik hayatın örgüsü
dür. z:hni df'vam bir anın yeı·ini alan başka bir 
an dP.ğildir. o ~eçmişin inkıtaa uğramıyan i1er
leyişidir. Mazi, hafıza sayesinde. mazi üzerine 
yığılır; kendi kendini otomatik b;r şekilde mu
hafaza eder; bizi her d<.>l-iJ.-a takib eder. Şüphe
siz biz geçmişimizin ancak bir parçası ile düşün
mekte, fakat gecmişimi7.İn heyeti umumiyesiy
le arzulamakta, ic;t,.mekte ve hareket etmekte
yiz. Biz bir tarihiz [ 1]. Ve bu tarihin zenginliği, 
yaşamış olduğumuz vıllann sayısından önce iç 
hayatımızın zerıginliğini ifade etmektedir. 
Müphem surette hissederiz ki dün ne idi isek 
bugün de o deo'İliz. Günlerin de p-ittikçe çabuk 
gecmekte olduklrmnı zannecleriz. F C'lkat bu de
ğişikliklerin hiç biri ökül~bilmek için ne kafi 
derecede sarih, ne de kafi dererede devamlıdır. 
Şuurumuzun kendine has harel~eti tarif oluna
maz. Bundan başka, denilebilir ki, bütün zihni 
fonksiyonları da alakalandırmamaktadır. Bu 
fonksiyonlardan bazılarım devamlılık değiştire-

mez. Bunlar ancak dimağ hastalığa tutulduğu 
veya ihtiyarladığı zaman vehne uğrarlar. 

İç zaman güneş zamanının vahidiyle muva
fık bir sekilde tahmin edilemez. Bizler onu gün 
ve yıl iİe ifade ediyoruz, çünkü bu vahidler işi
mize elverişli ve bütün dünya hadiselerinin öy
çüsüne tatbik olunabilir mahiyetetdir.. Fakat 
böyle bir usul, her birimizin kendimize has za
manı olan iç oluşların ıttıradı hakkında hiç bir 
fikir veremez. Kronolojik yaşın hakiki yaşa te
tabuk etmediği besbellidir. Bluğ, muhtelif ferd
lerde aynı çağda vukua gelmemektedir. 

rine yerleşip biribiriyle kaynaşan şekiller silsi 4 

lesinden terekküp eder; o rüşeym, yavru, yetiş
miş çocuk, büluga ermiş delikanlı, olgun adam 
ve ihtiyardır. Bu morfolojik manzaralar onun b~ 
takım bünyevi, şimik ve psikolojik halleridir. Bu 
hal değişikljklerinden çoğu ö]çülemezler. Olçül
dükleri takdirde heyeti umumiyesi ferdi teşkil 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
Türkçeye çevıren: NASUHi BAYDAR 

Fiziyolojik zaman, insanın ana rahmine dü
§\ip nihayet öldüğü güne kadar olan bütün uz
bi değişmeleri silsilelerinden mürekkep sabit bir 
.. uuddur. Onu bir hareket, müşahidin gözleri 
()nünde dördüncü buudümüzü teşkil eden mü
teakib haller telakki etmek kabildir. Bu haller 
il.tasında bazıları kalbin çarpışları, adalelerin ta
kaHüsleri, mide ve bağırsakların hareketleri, ha
~ltn cihazı guddelerinin ifrazları, aybaşı hali gi
bi rnuttarıd ve intikalidir. Diğerleri ise, derinin 
\>e damarların katılaşması gibi, müterakki ve 
~ayri intikalidir. Muttarıd ve intikali hareket
ler de hayatın devamınca bozulur, müterakki ve 
Rayri intikali bir de~işikliğe maruz kalırlaı. Ay
tlt zamanda n"'siclerin ve ic ma 1ilerin terkibi de 
~eği~ir. Fiziyolojik zaman~ işte bu karışık hare
ıtettir. 

iç zamanın diğer görünüşü de psikolojik za- [1] Henri Bergson, yaratıcı tekamül. 

Hayız ve nifastan kesilmek de böyledir. Ha· 
kiki yaş uzvi ve fonksiyonel bir halettir ki bu 
haletin değişişlerindeki vezinle ölçülmelidir. Ve 
bu vezin de ferdlerde uzun ömürlü olduklarına 
veya nesicleriyle uzuvlarının çabuk eskidiğine 
göre tehalüf e'!'!r. Fizik zamanın kıymeti ömrü 
uzun olan bir norveçli ile ömrü kısa olan bir 
eskimo için bir değildir. Hakiki yaşı, fiziyolojik 
yaşı ölçmek için ya nesiçlerde veya iç mayilerde 
öyle bir hadise olmalıdır ki hayatın devamınca 
müterakki şekilde inkişaf etsin ve ölçülmesi de 
kabil olsun. 

İnsan, dördüncü buudünde, biribirinin üze-

eden müterakki tahavvüllerin ancak bir anını 
ifade ederler. Fiziyolojik zamanın ölçüsü, bü-
tün uzunluğunca dwrdüncü buudümüzün ölçü
süne muadil olmak lazrmdır. Çocuklukta ve 
gençlikte büyümenin yavaş yavaş durması, bü
lug ve hayız ve nifastan kesilme hadiseleri me
tabolizmin azalmsaı, saçların ağarması ve sai
re ... devamın merhalelerine birer işarettir. Ne-
siclerin büyüme faaliyeti de yaşla azalır. Bu fa
aliyeti, vücuddan alınıp şişeler içinde kültürü 
yapılan nesiclerde ölçmek kabildir. Fakat bu öl
çü bizzat uzvun yaşı hakkında bizi iyice aydın
latmaz. Zira bazı nesiçler diğerlerinden daha ça
buk ihtiyarlarlar. Ve lıer uzuv, heyeti umumi
yeye aid olmıyan, kendine has bir ıtbrad ile 
tahavvül eder. 

(Sonu var) 

Ornıan Çiftliği: 1\lerkez satış mağazasında çok 
ihtiyaclarınızı tenıin edebilirsiniz. 

çeşitli zengin çiçek. mağazasını açmı~tır. Bütün 

. .... 

) 
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SAYFA 1 

Karacabey Harası Direktörülğiin· 
den: ........ 

25. EyH\l. 936 cuma gUnü Jiapah zarf uıuli ite ekıiltmeıinin ya
pılacağı ilin edilen Hara merkezinde yeniden inp edilecek Elit 
kısrak tavlasına talip çıkmadığından yeniden kapalı zarf usuliyle 
ebiltmeye konulmuttur. 

1 - ihale 22 ıo 936 pu§embe gUnli saat on dörtte Bursa Baytar 
Mildilrlüğü dairesinde yapılacaktır. · 

2 - Bu i04aatm muhammen keıif bedeli 60082 lira ıs kuru§ olup 
muvakkat teminatı 4155 liradır. 

3 - Bayındırlık genel f&rtnamest, mali ve fenni f&rtnameler 
ptın ve mukavele projesinden mürekkep bir takım münakasa evra
b 10 lira mukabilinde hara muhasebesinden verilmektedir. 

4 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı eksiltme 
kanunu mucibince ibrazına mecbur oldul ları evrak ve vesikalarla 
1. S. 936 tarih ve 3297 No. lu resmt ceridede ilin edilen talimatname 
mucibince Nafıa Vekal~tinden almı' oldukları müteahhitlik vesika-
9Jru ve teklif ı:arflanm 2490 numaralı kanunun tarifatrna uygun ola 
rak haztrhyarak 22.10.936 perıembe günü saat on dörde kadar Bur
sa Baytar Müdilrlüf'{ Daitesindeki komisyona tevdi etmeleri ve 
milnakasa evrakını görmek istiyenlerin Bursa, Ankara, İstanbul 
Baytar MüdUrlüklerlyl~ Hara müdürlr ğüne müracaatları ilan olu-
nur. (ı726) 2-4814 

Kapalı zarf 1ı1Sulile eksiltme ilanı : 

Tunreli Nafıa Direktörlüğünden: 
1- Eksiltmeye ~ulan it (Dördüncü Umumi Müfettitlik mın

taka11 dahilinde takriben ıo2 kilometre uzunluğundaki Elaziz • 
Plür yolunun tesvi1'i ttrabiye, sınai imalat ve makdem fOSesi (in
patı) dır. 

Bu itlerin tahmin ci\ilen bedeli (500.000) liradır, 
2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak ıunlardır. 
A • Eksiltme prtnamesi, 
B • Mukavelename projesi, ., 
C • Bayındırlık itleri genel fartnamesi 
D • Teaviyei tUrabiye §Ola ve kir gir inıaata dair f ennt prtname, 
E •Hususi tartname, 
F • Silsilei fiat cettell, 
G • Taı, kum, su g'hfiği. 
isteyenler matbu: bayındırlık itleri genel prtnamesini ve fenni 
~yl dairede tetkik ve mütalaa ve diğer Şartnameleri ve evra· 
la on ild buçuk lira bedel mukabilinde Ankarada Nafıa Vekileti to
leler idaresinden ve Elbizde Tunceli Nafıa dairesinden alabilirler. 

~:-Vahidi fiatl'1'daı zam yapılan bu in,aatın eksiltmesi ı9-10-936 
tarihinde pazartesi günü saat 15 de EWzizde Tunceli Nafıa müdür-
1Uğq binaaınd• yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf uauliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 237 SO lira muvakliat 

teminat vermeli ve bundan bapa Ticaret odası vesikasını ve Nafıa 
Yeklletindea istihlıil Wilmit yol ve teferrUatı mUteahhidliil ehll· 
Jet vesikamı bais elup göstermesi lhımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda 3 ilncü maddede yazılı saatten 
Wr. IUt evveline kadar Ellzizde Tunceli Viliyeti nafıa dairesine 
getırerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri· 
lecektir. Posta ile gönderilen mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yuıb saate kadar gelınit olma11 ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice 
bpatıhmf olma11 lhımdır. Postada olacak gecikmeler kabul e4il • 
mez. (1109) 2-4659 

Çanakkale Viliyeti Daimi 
Encümeninden : 

Yapılacak ı, Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
1 - Memleket hastanesi 12000 Lira 900 Lira 

Kalorifer tesisatı 
1 - Yukarda yuıb işin ekaiUmesi kapalı zarf uaume 19-10-936 

pazartesi gün'1 saat ıs de Daimi Encümende yapılacaktır. 
2 - lılüracaatlar 2490 sayılı kanuna uygun olmalıdır. İateklile

ria izahat almak üzere Encümen kalemine müracaatları. 
(1831) ~798 

Karacabey Harası Direktörülğün· 
den: 

•• ,. ... n 

25-9-ı936 cuma gt\nt\ kapa1ı zad uauliyte e1ı:~auun yapılaca
fı nan edilen Çörekll mevkiinde inp edilecek iklncl inek ahırına 
talip çılanadıimdan yeniden kapalı sarf usuliyle eksiltmeye ko
nuhnqtur. 

l - İhale 22.10.930 perıembe gUnU uat on altıda Buna Baytar 
llüdllrlüğü dairesinde yapılacaktır. 

~ - Bu lntutın kqif bedeli 2ı689 lira 141'urut olup muvakkat 
temınatı 1627 lindll'. 

3 - 8aymdırlılr &en el prtnameal. malt ve f ennt prtııamelerle tta Ü mukavele proj~aindea mürekkep bir takım münakasa evra
ı ra mukabilinde Hara muhasebesinden verilmektedir. 
4 - Bu eksiltme,. .airmek istiyenler 2490 numaralı eksiltme lia

;unu mucibince ibruma mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 
• 5· 936 tarih •e 3297 numanlı reamt ceridede ilin edilen tali· 
=~ nuıclbinu N.tıa Veklletinden alımı olduktan milteahhit-01_;::k 1mı ve telı:Hf zarflarmr mezkar kanunun tarif atına uygun 

Ba · O. 936 tari.bbıde ı>ertembe günü saat on altıya kadar Bur
sauna{..tar MUdürlilU Dairesindeki Komisyona tevdi etmeleri ve 
m sa .evrakım 'Wilmek lstiyenlerlıı. BurM. Ankara, htanbul 
Baytar MüdürlWdetlyle Hara Müdürltiiüne milracaatlan ilin olu-
''"!· (1727) ~81S 

Karaman Belediyesinden: 
bin~':~~"':: elektri~ tesieatına ilive edilecek yeni tifr • 
. k z ta • osu veaaır malzeme ve bu malzemenin yerle-

nne 0~ açık ~aJtmeye konınuıtur. 
Jir:d;. Ketıf bedelı (10800) lira olup muvakkat teminat bedeli (810) 

Proje,kctifna me ve tartname i önn k la • -
tediyesine müracaatla Cirebilirle:. 1 e tıyenler Karaman be-

2 - Ebilt me ı6 • ~irinci tefrln • 936 gilnlemeclne rutlıyaıı cu• 
.ma günü saat 14 de belediye eac6menince yapılacaktı 

3 - Eksiltmeye cltmek iatlyenlerb tasdikli ehu;;tnamelerinl 
ve "/0 7,S muvakkat teminat akçalarım ve ..... "'--'-- mektub k 'it .. .. t ı3 '-dar ,_ - unu e sı • 
me gunu aaa e - Karaman belediyeal veznesine yatırmaları 
iUln olunur. (1217) 2-4764 

Ankara Belediye Rdsliğµıden : 
Su İşleri İdaresi için birisi Fen MildürlOğilnde diğeri makine 

mühendisi olarak Fen Heyetinde istihdam edilmek üzere iki diplo
malı mühendis alınacaktır. 

Fen Müdürüne 350 ve makine mühendisine 300 lira aylık ücret 
verilecektir. 

Yabancı dil (Fransızca, Almanca, İngilizce) bilenler tercih e-
clllecektir. .. . 

tateklilerin bu şartlan haiz olduklarını goıterır vesikalar ile 
m" ., aatları. (1153) 2-4690 

ULUS 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden : ' SONBAHAR 

Ank"arada Bankalar caddesinde inhisarlar merkez satış deposuna 
ait ve keıif bedeli 302 Ura 50 kuru!f olan taban tamiri açık eksiltme• 
ye konulmuştur. Talip olanların 20-10-936 günü saat 16 da %7,S dan 
22 lira 69 kuru§ ilk teminat akçeleriyle birlikte inhisarlar başmü. 
dürlüğilnde toplanacak komisyona gelmeleri ilan olunur. 2-4761 

Divanı Muhasebat Riyasetinden : 
Muhammen bedeli SlOO lira olan 120 tonu mecburi ve 50 tonu ih· 

tiyari olmak üzere 170 ton kalorifer için türk antrasiti 21-T.evvel-936 
çarf81Dba günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle Ankarada Divanı 
Muhasebat idare ve hesab ifleri müdürlüğünde satın alınacaktır. Bu 
işe talip olanların 383 lira muvakkat teminatle kanunun tayin etti
ği vesikaları ve 'tekliflerini aynı gün saat ona kadar komisyon re-
isliğine vermeleri lazımdır. y 

Şartnameler Divanı Muhasebat idare ve hesab işleri müdüriye-
tinden parasız olarak alınır. (1097) 2-4645 

ANKARA 
Anonim Türk Sigorta Şirketi 

Memleketimizin en kuvvetli mali grupları tarafından tam milli 
bir sermaye ile ve sigorta tekniğinin modern esasları üzerine ku· 
rulmut olup Ankara ve havali~inde geni, teşkilatla ife başlamıftır. 

Acente11: Seyfullah ve Necip Biraderles 
(Anafartalar caddesi No. 68 • Telefon: ıo55) 

2-3890 

Maliye Vekiletinden : 

... • ... u •• = " .... 
~ t c t: nı s c: ·c .: ::ı 

S"=o• onı .,,9 .a ı:: ... " ~· 
::: ~ !9 ~ -5 ... 'le -5 ... ~ .. t ~ fr d ... §] ·~ > .§ nl 
:ı;a-;o=.go=.go~"tS "tS::S ~~ ~ .... ~ ::i ::ıt:"" 

E--4 "S ~>< ~öM< ~>< <:::ıc >< E--t.8:.:S ~ ~ ~:,:S 
Ankara 9 33 157 32 231 5327 00 400 
İstanbul 18 81 491 194 784 19794 20 14S8 
İzmir ı8 S8 29S SS 416 9716 00 729 
İçel 6 36 201 47 290 9855 oo 740 

ı - Kapalı zarf eksiltmelerinin tehir deildiği ilan olunan be!t 
örnekte yazıhane ve saire meyanında bulunan dosya dolapları mü
nakasadan çıkarılarak yukarda teslim edilecek mahallerile miktar· 
larını ve her birinin muhammen bedel ve muvakkat teminatları ya
zılı dört örneği ayrı, ayrı dört !f8rtname ve kapalı zarf usuliyle tek· 
rar eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Ankarad• teslim edileceklerin ebiltmesi 12.10.936 pazar
tesi günü İstanbulda teslim edilecekler ı3.ı0.936 salı günü ve tz
mirde teslim edilecekler, 14 10.936 çarıamba günü lçelde tea)im edi· 
leceklerin de lS.10.1936 pertembe günü saat on bette Vekalet Le
vaznn Müdürlüğünde toplanan Eksiltme komisyonu tarafından ya· 
pılacaktır. 

3 - Şartname ve resimleri Levaz191 müdürlüğü ile İstanbulda 
Dolmabahçede Maliye evrak matbuat anbarı memurluğunda ve İz;. 
mir ve İçel defterdarlıklarında görülebilir. 

4 - lateldiler 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 ilncü maddelerin
de belgeler ve yukarda yazılı muvakkat teminat makbuz veya ban· 
ka kefalet mektuplariyle Wrllba kanunun tarifatma ve prtnamedekl 
feraitine tamamen uygun ve noksansız olarak yazacaklrı teklif mek
tuplarını havi kapalı zarflarını eksiltme saatlerinden birer saat ev• 
vel Komisyon reisine vermeleri. (1042) Z--4S74 

Maliye Vekaletinden : 
Teslim edile
cek mahalleri 

Ankara 
İstanbul 
lmıh: 

Koltuk Sandalya Tahmin bedelleri Muvakliat temi· 
Adet Adet Lira Ku. natı Lira Xu 
37 349 ) 

270 1116 ) 
30 621 ) 
60 374 ) lçel 

10476 2S 786 

397 2460 -
l - Kapalı zarfla ekalltmeye konulduğu itan olunan yukarda 

yazılı yerli mamulittan Hazaraıı taklidi koltuk ve aandalyalara ek
siltme .cünU istekli çıkmamasına mebni .. rtnamesi tadil edilerek 
tekrar kapalı zarfla ektiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme, ı&. ıo.ı936 cuma günü saat ıs de Vekilet levuım 
mildürlüğünde toplanan ekailtme komiıyonu tarafından yapılacak· 
tır. 

3 - Muaddel prtnameal, levazım mildUrlüfilnde ve İstanbulda 
Dolmabahçede evrakı ınatbua anhan memurluğunda görülebilir. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya• 
sdı belgeler ve yukarda yazılı muvakkat teminat makbm veya Ban
ka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tarifatı ve ~rtnamedeki 
ıeraitine tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evel 
komisyon reisine vermeleri. (ı043) 2-457S 

Zonguldak Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

Zonguldak viliveti itinde Zonguldak • Çavcuma • Bartın yolu
nun 26 + 000 ıncı kilometresinde (27000) lira ketif bedelli ahşap 
Çaycuma kiSprüsilnün tamiri ve eahilin tahkimi ile ah§ap geçit köp
rüsü yapısı intaatı kapalı zarf asuliyle eksiltmeye konulmuftur. Ek· 
siltmesi ı6-l0-936 cuma günü saat ıs Je Zonguldak Nafıa Müdür· 
lüğünde eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna milteferri diğer evrak (l3S) kurut 
mukabilinde ZonRuldak Nafıa Müdürlüiiinden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 2025 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüsbaamda çıkan talimatnameye tevfi • 
kan müteahhitlik ehliyet vesilı:uı ile ticaret odasından 936 yılında 
alınmı' vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektup
lannı yukardaki giinde ihale aaatmdan bir saat evveline kadar Na
fıa Müdürlülü odasında toplanacak komisyon reisliğine vermeleri 
ilin olunur. (1124) '?--4643 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 

iskan Umum Müdürlüğünden: 
Orta Anadolu villyetlerinde yerlettirilen göçmenler için Eber· 

hart fabrikaamın Konya tipl (2. E. 5. W) ve Rudaak fabrikaaınm 
(S. P. 5. S. T.) markalı pulluklan tipinde olmak üzere bet bin adet 
pulluğun imali pazarlıkla ebiltmeye konulmuıtur. 

Pullukların nilmuneleri. fenni ve idari ,artnameleri lakin Umum 
MUdürlUğünde mahfuz olup talipler resmi gilnler hariç olmak üze· 
re her gün saat dokuzdan 17 ye kadar müracaatla nümuneyi görür 
ve tartnameleri meccanen alabilirler. 

Pazarlık ve ihale ıs • tepinievvel • 936 pertembe günü saat on 
bet otuzda Sıhhat Veklletinde huaust komisyonunda yapılacaktır. 
llln olunur. ı(l162) 2-4680 

AT YARISLARI , 
Ankara yarış alanıPda 11. Birinci te!fin pazar günü saat 2,30 IA 

Birinci mevki 

Bir günlük Bay Bileti ~ &uru, 
Bir günlük Bayan • 25 

" Bir günlük memur, subay ve talebe .. ıs ,, 
Bir günlük memur subay aile 

" 
12,S 

" 13 haftalık Bay .. 400 .. 
13 haftalık Bayan ,, 200 ,, 

Bahsi müşterek kişeleri 28 e 
iblağ edilmiştir. Biletler 100 ve 500 kurut olmak üzere iki ncvidifl 

İkinci mevki 5 kuruştur 
50 kuruşluk bahsi müşterek 

kişeleri ve büfe 
açılmıftır. 

Biletler ve programlar Karpiç ve Halkpaata salonunda ve uze~ 
de satılmaktadır. 

Memur, subay ve talebe bileti almak istiyenlet' daire ve meJıa. 
teplerinden musaddak ve resimli vesikalarını kişe memuruna göt
termek mecburiyetindedirler. 

Otobüsler Taıhan ile yarış alanı arasına muntazam servislerial 
yapacak gidip gelmede tenzilat yapılarak ıs kurut alacaklardır, 

(1257) 2-4812 

Muhasib Aranıyor 
El yazısı güzel ve okunaklı usulü def teriye vakıf bir memut af,.. 

nacaktır. Taliplerin bonservis ve mektep ıehadetnaıne ıuretleriyl• 
iki adet vesikalık resimlerini bir zarfa koyarak (Ankara Posta Kı.ı-
tusu 40S) e göndermeleri. (ı247) ~796 

A yvabk Belediye Reisliğinden: 
Belediyemizin kırk lira uli ınaaılı f çn memurluğu münbald~ 

Bu itin ehli ve evsafı fenniye ve resmiyeyi baiz taliplerin Bayın. 
dırhk Bakanlığınca kabule pyan veaaiki ile belediyemize mürac&> 
atları. (1237) 2-477.1 

Ankara Vaiiiiğinden: 
1 - Yüksek Ziraat EnıitltUsünde bulunan tecrit evinde yapıl_. 

cak 952 lira bedeli keıifli 14 adet Asmiratör 13-ı0-936 salı güıiü aaaC 
ıs de açık eksiltmeye konulacağından ketif ve prtnameyi görmek 
istiyenlerin Vilayet Baytar Direktörlüğüne müracaatları ilin olu• 
nur. (10ı8) 2-4534 • 

Erzurum Vililiğinden : 
Kapalı zarf usulile eksitme: 
21-eylUI-1936 da ihalesi yapılacak otan Erzurum erkeli muı.~idl 

mektebi ikmali inşaatına aid ilanlar 2490 sayılı kanunun 7. inci 
maddesi ahkamına tevfikan ilan edilmemiı olması hesabiyle bu iıı• 
şaatın 35-gün temdidine ve yeniden ilanına lü.zum hasıl olmuftur. 

1 - Ebiltmeye konulan it: Erzurum erkek mualliaı mektebi 
yapıaının bitiril .ueaidir. · 

Keşif bedeli 242,\j7ı lira 48 lCuruftur. 
2 - Bu ite aid !f8rtnameler ve evrak sunlardır ı 
A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi 

C - Bııyındırlık genel prtnameıU 
D - İnşaata aid fenni prtname 
E - Keıif cedveli 
F- Proje __. 
Talipler projeyi Bayındırlık Bakinlığmda, Krzurum ~yındır .. 

lıli müdürlüğünde görebilirler. İstekliler prtname ve evrakı aaire
yi 12 lira 10 kuruş mukabilinde ilin mahalleri bayındırlık müdür
lüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 26-birinciteırin-1936 pazartesi gUnU saat ıs ele 
Erzurum kültür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ı3384 lira muvak, 

kat teminat ver mesi ve bundan batka apğıdaki vesikaları haiz CM 
lup göstermesi lazımdır. 

A - ı936 yılma aid ticaret odası vesiwı • 
B - Bayındırlık Bakanlığından en a§&ğı yüz elli bin liralıt 

bu nevi intutı yapabileceğine dair alınmıt vesika . 
6 - Teklif mektupları Uçüncü maddede yazılı saatten bır ıaaf 

evveline kadar Erzurum kültür direktörlilğü dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir• 
Posta ile gönderilecek mektupların nibayt üçüncü maddede yazılı 
aaate kadar gelmiı olmuı ve dıı zafın mühür mumu ile iyice kapa .. 
tılmıı olmaaı tafttır. Postada olacak geçikmeler kabul edilme. 

(1231) 2-4781 

----------------------Kırklareli Vilayeti iskan 
Direktörlüğünden : 

Kırklareli viliyeti merkez kazası için 34274 Marailya benzeri 
ve 688 Mahye kiremidi satın alınmak üzere 20 gün müddetle açık elt 
siltmeye çıkarılmı!ftır. 

Elı:sntme 21-10-936 pazartesi günü öğleden evvel aaat 10 da 
Kırklareli iakin müdürlüiünd.e yapılacaktır. 

Bu ite müteallik prtnameler ANKARA, tST AN BUL ve KIRIO 
LARELİ iskln mildürlUklerind~ bulunur. latekliler her gün göre~ 
bilirler. · ,,,_ 7 s · 

Eksiltmeye ittirak edeceklerin muhammen. bedehn 70 • ~, ... 
beti olan 213 lira SO kuruşluk teminat akçeleri ıle muayyen vakıtte 
Kırklareli iıkin müdüılüğünde bulunmaları ilin olunur. (1230) !I 

2-47 

Maliye Vekaletinden : 
Kalöriferler için alınacak 350 ili 4SO ton ~ok kömüri,i kapalı zarf• 

la eksiltmeye konulmuştur. . • 
Tahmin bedeli; on üç bin bet yüz lira ve muvakkat temınatı bi4 

on iki lira elli kuruıtur. • A • 

Ekiıltme, ı 7. l o. 936 cumartesi günü saat on bırde vekilet leva .. 
zım mUdUrlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapıla 
caktır. bil' 

Şartnamesi levazım müdtitfüğünde gCSrille ır. . 
isteklilerin muvakkat temlnatlııriyle t~klif ~ktublar~~ı havı k*" 

patı zarflanm ihale saatinden bir saat evvel komısyon reıaıne verm~ 
leri. (1139) 2--4662 



~tKTEŞRIN '1936 CUMARTESi u ı. u s 
1 • 

r ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI ili ANKARA LEVAZIM :MİRLİGİ ı ı 

SATIN ALlVfA KOMİSYONU İLANLARI 

7500 KİLO MUKAVVA 

t' 'ralunin edilen bedeli (9500) lira olan yukarda miktar ıve cinsi 
~ılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko• 
~ısronunca 27-11-936 tarihinde cuma günü saat ıs .de kapalı ~~rf 
're ~hale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan verılır. 
li alıplerin muvakkat teminat olan (712) lira (50) kuruşu havi tek• 

f rnektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri •e kenrlilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
tcsaikle mezkur gün ve saatte komisyona mürauatlarr. (1243) 

2-4793 

16000 KİLO ARPA, 
11000 KİLO KURU OT, 
7000 KİLO SAMAN. 

'rahmin edilen bedeli (1147) lira (SOJ kuruş olan yukarda mikta• 
h ve cinsi yazılı yemler Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
'1rn.a komisyonunca 23-10-936 tarihinde cuma günü saat 14 te açık 
tksıJtıne ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
;erilir, Taliplerin muvakkat teminat olan (86) lira (10) kuruş ve 

49Q numaralı kanunun 2 ve 3 maddelemideki vesaikle mezkur gün 
'ic saatte komisyona müracaatları. (1187) 2-47SO 

MUHTELİF ATEŞ TUOLALARI 

Tahmin edilen bedeli (8000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
~izılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
0ınisyonunca 25-Il-936 tarihinde çarpınba günü saat 15 te kapalı 

.t~rfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve • 
tılir. Taliplerin muvakkat teminat olan (600) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
~Cndilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
lkJe ınezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1186) 

ı--4787 

4000 TON LAV AMARİN KÖMtlRtt 

. 'rahmin edilen bedeli (56000) lira olan yukarda mikdarr ve cin
\ı yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
lı:oırıisyonunca 26.10.1936 tarihinde pazartesi gilnü saat 15 de kapalı 
.tarf ile ihale edilecektir. Şartname (iki) lira (80) kuruş mukabilin· 
~c komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4050) 
h~ayı havi teJclif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar ko
lbısyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mUıa-
taatları. (1234) 2--4825 

YEVMİYE 15-25 KİLO SIÖIR ETİ 

. rahniin edilen bedeli (1087) lira (50) kuruş olan yu1Carda mili· 
<farı ve cinsi yaz1Jr etin askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alına komisyonunca 26.10.936 tarihinde pazartesi günü saat 14 de 
ilçrk eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
l>ondan verilir. 

Taliplerin muvakliat teminat olan (81) lira (57) liuruş ve 2490 
tı.ıunaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
&a.atte komisyona müracaatları. (1278) 2-4844 

!LAN 

22.24.26.28.Eylilt.936 glinil gazetelerde ~Ü0.936 gününde satın ala· 
cağımızı ilan ettiğimiz dört kalem vernik ve iki kalem lakfarın 
§artnamesinde değişiklik yapılacağından bunlara aid ilanların hük· 
llıü yoktur. (1276) 2-4842 

250 TON KİREÇ[' AŞI 
110 TON YANMIŞ KİREÇ. 

Tahmin edilen bedeli (3800) lira olan yultarda mikdarı ve cinsi 
~~zıh malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alına ko· 
!b•sıonunca 27.10.936 tarihinde sair günü saat 14 de açık eksiltme 
~e i'lt:ale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
~aliplerin muvakkat teminat olan (28S) lira ve 2490 nuttıaralr kanu
hun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo-
na rnüı·acaatlarr. (1277) 2-4843 

4 ADET ASİT KAZANI 

Tahmin edilen bedeli (4400) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
~azılı malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
!rıisyonunca 26-11-936 tarihinde perşembe günü saat 14,30 da açık ek
•iitrne ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
\>erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (330) lira ve 2490 numa· 
kah kanunun Z ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
oınisyona mUracatlarL {1245) 2-4795 

784 ADET BfLYALI YATAK 

Tahmin edilen bedeli {3610) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
Yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 26-11-936 tarihinde perşembe günü saat 14 de açık 
tlcsiltme ile ihale edilecektir Şartname parasız olarak komisyandan 
"erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (270) lira (7S) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaikle mezkUr gün 
~e saatte komisyona müracaatları. (1242) 2-4792 

5 TON KAULİN KUMU 

Tahmin edilen bedeli (900) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
Y~ılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko· 
~ısyonunca 22-10-936 tarihinde perşembe günü saat 14 de açık ek· 
llıltıne ile ihale edilecektir. Şartname parasız -0larak komisyondan 
\>erilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (67) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur güıı ve 
taatte komisyona müracatları. (1244) 2-4794 

94 ADET ERAT KAPUTU 

Tahmin edilen bedeli (1034) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
l1~Z1lı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
?1ısyonunca 13-10-936 tarihinde salı günü saat 14 de pazarlık ile 
ı~ale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
lıplerin muvakkat teminat olar (77) lira (55) kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkGr gün ve saatte 
lı:n..,isyona müracaatları. (1296) 2-4871 

550 Kilo FLA TİN VERNİK 
S25 ,, SKATİF VERNİK 
100 ,, MAVİ VERNİK 
100 ,. KIRMIZI VERNİK 

1000 ,, KIRMIZI LAK 
500 ., ASFALT LAK. 

• 

~htnin edilen bedeli (5872) lira olan yuliarda miktarı ve cinsi 
"1~2rtr malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
:nısvonunca 26-10-936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
ıl e ihale edilecektir. 
k S,Clrtı:ame parasrz olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak-

at t1·'"n•.nat olan (440) lira (40) kuruşu havi teklif mektuplarını 
tnt .ı. •r günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
fi ' "!l numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkQr 
.,, .. : ve saatte komisyona müracaatları. ((1282) 2--4880 . . 

ı - Yüz yirmi bin kilo un satın alınacaktır. Tahmin edilen be. 
deli onbeş bin altı yüz l1radır, 

2 - Bilecik ve Urfa askeri satınalma komisyonundan parasız 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 21-10-936 tarih çarşamba gün saat 16 da yapıla· 
ca:ktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
S - Muvakkat teminat bin yüz yetmiş liradır. 

6 - Teklif mektupları 21-10-936 tarih çarşamba gün saat 15 on 
beşe kadar satın alma komisyonu reisliğine verilmiş olacaktır. Bu 
saatten sonra mektuplar kabul eailmez. 

7 - Şartnamenin 4. maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içerisine konu~s olacaktır. (1203) 

2-4762 

İLAN 
ı - Igdı:dak~ hudut kıtalarının senelik 300 bin kilo ve Surba

handaki hudut kıtalarınm 300 bin kilo fabrika unları kapalı zarfla 
eksiltmeye konuldu. 

2 - Igdırdaki kıtalara ait unun tahmin bedeli 48 bin lira ilk te
min:ıtı 3580 liradır. İhaleleri 22-10-936 perşembe günü saat 11 de. 
Surbahandaki hudud kıtalarına ait unun tahmin bedeli 48 bin lira
dır. İlk teminatı 3S80 liradır. İhalesi 22-10-936 perşembe günü saat 
ıs dedir. 

3 - İhaleleri Karakösede tümen binasında yapılacaktır. Şartna
melerini görmek istiyenler komisyonumuzdan alıp görebilirler • 

4 - İstekliler ihalesi günü ihale saatrndan bir saat evvel teklif 
mektupları ile ticaret o~ası vesikaları ve illı: teminatları ile birlik· 
te komisyonumuza vermı;; olacaklardır. {1240} 2-4806 

iLAN 
ı - Konyadaki kıtaat ve müesesatın ihtiyacı olan 120000 kilo 

sığır eti kapaJı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen tutan 20400 lira olup ilk teminatı 1530 liradır. 
3 - Şartnamesi Konyada kolordu satın alma kom:syonundadır. 

İstekliler her gün mesai saatlerinde Prtnameyi komisyonda okuya
bilirler • 

4 - Eksiltme 13 - 1. teşrin • 1936 sah günü saat on birde kolordu 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler 13-I. teşrin • 936 salı günü saat ona kadar mektup· 
tarını kolordu satın alma komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 
Bu saatten sonra gelen mektuplar 2490 sayılı kanunun 32 ve mütea· 
kip maddelerine uymayan mektuplar geriye iade edilcce1'tir. (1065) 

2-4S77 

tLAN 
Kıtaat ihtiyacı olan 330 ton un kapalı zarf usuliyle 13-Lteşrin· 

936 pazartesi günü saat onbe§te eksiltmey.e konulmuştur. Muham· 
men bedeli 42900 liradır. Muvakkat teminatı 3217 lira 50 kurustur. 
1steklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve adı geçen gÜnde 
de eksiltmeyi açma saati olan saat 15 den bir saat eveline kadar tek
lif mektupları ile Balıkesirde kolordu satın alma komisyonu baş-
kanlığına müracaatları. (1040) 2-4553 

İLAN · 
l - Müsathkem mevkiin göstereceği yerde 25085 lira 54 lCuruş 

Jie§tif bedelli telefon hattı inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 6-1. teşrin - 936 cuıııa günü saat 16 da lzmirde kış
lada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 1882 liradır. 
4 - Şartname keşifname ve resimler her gün komisyonda görü

lebliir. 
5 - İstekliler ticaret odasınd'a kayıtlt olduklarına dair vesika • 

larını ihaleden laakal lı!i gün evvel bu işi yapacaklarına dair inşaat 
komisyonundan alacakları ehliyetnaqıe vesikalarını komisyona gös
termek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 numaralr kanunun Z. ve 
3. üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları il eteminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel İzmir satın al-
ma komisyanuna vermeleri. (1167) 2- 468" 

İLAN 
ı - Giresun garnizonu ihtiyacı i~in 200000 kilo un kapalı zarfla 

satın alınacaktır. Tahmin bedeli 30,000 liradır. 
1 2 - Şartnamesi Giresun alay satın a:lma komisyonundadır. 

3 - Eksiltme 20-10-936 salı günü saat ıs de alay satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. . '. l 

4 - Muvakkat teminatı 22SO lıradır. 
5 - Zarflar saat 14 de alay ı;atın alma komisyonuna verilmiş 

olacaktır~ ,(1238) 2-4790 

tı;,AN 
• . 1 

f - Askeri hastahanede yaptırılacak bir pavyon ile koridor ke· 
şif ve resimleri mu,ibince kapalı zarf usuli ile münakasaya konul· 
muştur. · 

2 - Keşif ve bedeli 25651 lira 6 kuruş olup teminatı muvakkate-
si 1923 lira 82 kuruştur. 

3 - İhalesi 14/1. teşrin/936 çarşamba günü saat onbeştedir. İs· 
teklilerin teklif mektuplarını ihale saatrndan bir saat eveUne ka
dar Erzurum kor satın alma komisyonuna vermeleri, (1067) 2-4594 

tLAN 
ı - Müstahkem mevki kıtaatı için kapalı zarf usuliyle beş yüz 

elli bin kilo un münakasaya komıl~uştur. ihalesi 13 ı. ine iteşriıl 
936 salı günü saat on beşte yapılacaktır. Teklif mektuplarının iha
le saatinden bir saat evveline kadaı: Erzurum satın alına komis-
yonu reisiliğine göndermeleri. 

2 - unun tutarı 60500 lira olup muvakkat teminatı 4275 liradır. 
(1047) 2-4578 

tLAN 
1 - Niğde gamızonunda bulunan kıt'a hayvanları için 480000 

kilo arpa kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmu!iıtur. Tahmin edilen 
bedeli 19200 lira olup ilk teminatı 144() liradır. 

2 - Eksiltmesi 12-1. teşrin 936 pazartesi günü saat on bette 
Niğde artırma eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler teklif mektuplarını 2490 numaralı kanunun hü
kümlerine uygun olarak ihaleden oir saat evveline kadar komisyo
na vermiı bulunmalıdırlar. 

4 - Şartnamesi her gün Niğde, İstanbul, Kayseri ve /.nkara ko-
misyonlarında parasız alınabilir. ( 1071) 2-4579 

1LAN 
1 - Garnizon erlerinin ihtiyacı için 120000 kilo bulgur 12-10-936 

tarihine müsadif pazratesi günü saat onbeşte kapalı zarfla münaka 
saya konulmuştur. 

2 - Tuatrı 10800 lira olup teminatı muvakkatesi 810 liradır. 
Şartnamesi ihalenin yapılacağı Ankara levazım amirliği satın al-
ma komisyonunda her J?Ün görülür, · 

3 - İsteklilerin teminatı muvakkate makbuz ve teklif mektup
larını havi zarfalarını ve 2490 numaralı kanunun 2,3 üncü haddele
rindeki vesikalarını ihalenin yapılacağı saatten en az bir saat evve-
line kadar mezkur komisyona, vermeleri, ,(1069) 2-4S80 

İLAN 
CİNSİ. Miktarı Muhammen B. İlk Te. 

ADET L1RA L Kr. 
Haki gabardin liumaştan 
harici elbise takım 
Kurşuni kumaştan kaput 65 390 

1510 113 

Kırıkliale askeri sanat melitebleri talebesi i_çin lCumaşları ve ka .. 

SAYFA 7 

put -ıst:ırı :n~k•ebten verilmek ve diğer malzemesi müteahhidine ait 
o!mak şarlıy~e 80 takım .. Şapka .. dahil. Harici elbise ile 65 adet ka
P.u~ 23-1 t.eşrm-935 cuma gilnti saat 14 de a~ık eksiltme sureti ile dik, 
tırılecektır. 

İsteklilerin yukarıda yazılı ilk teminatları olan 113 lira 25 ku
rusun Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliaine yatırarak "·elJi 
gün ve saatte l\Ip. Sa. Al. Ko. gelmeleri, (1211) "' 2-4763 

!LAN 
1 - Ek?iltmeye Konulan işler: Pınarhisarın 774000 kilo yulaf, 

ve (00000 kılo arpa. 
z - İkVi de pazarlıtC suretiyle yapılacaktır. 
3 - Yuhrm bedeli 44,640 arpanın 30.000 liradır. 
4 - İhaleleri 28 • birinci teşrin • 936 çarşamba günü 10, 11 dı 

Vizede yapılacaktır. 
5 - Yulafın ilk teminat! 3,384, arpanın 2250 liradır. 
6 - S"r'ı• meleri her ~ün Vize satınalma komisyonunda görü· 

lür, ( 1304) 2-4886 

tLAN 

1 - 11far~.,, t'larnizonundaki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 531 
ton arpa ve yahut yulaf münakasaya kanulmuştur. 

2 - Şartnameleri Manisada tümen satın alma komisyonunda g&. 
rülcbilir. 

3 - İhaleleri 26 • birinci teşrin pazartesi gÜnil arpa saat 11 d6 
yul af saat 16 dadır. 

4 - Eksiltı-ne kapalı zarf usulü iledir. Arpa ve yulaf ayrı ayr1. 
şartname iledir. 

5 - Arpa ve yulafa verilen fiatlar üzerine tümeru:e yapıla~ai 
hesrn ve tetkikat neticesinde arpa ve yahut yulaf alınacaktır. 

6 - 537 ton arpa ve yahut yulafın muhammen Hatları 5,5 kuruş
tur. Muv1l ' at teminatları 2216 şat liradıl'. 

7 - İstekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair •esi• 
ka ibraz edeceklerdir. 

8 - Muvakkat teminat makbuzları ile birlikte teldif mek:tupla-. 
rınr mUnakasanın yapılacağı belli saatlerden en aşağı birer saat ev•. 
vel Manis;1'da askeri satınalma komiıyonun vereceklerdir. 

- (130S) 2-4887 

İLAN 

{ - Tümenin EPincan garnizonunda bulunan k'ıtaat ve mües
sesatın senelik ihtiyacı olan 450000 kilo una ihale gününde kapalı 
zarfla eksiltmesine talip çıkmadığından 239. numaralı kanunun 40. 
mcx maddesi mucibince pazarlığa çevrilmesidir. 

2 - Muhammen bedel altmış yedi bin beıB yüz liradır. 
3 - Yüzde yedi buçuk ilk teminatla beş bin altmış iki lira em 

kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler 338 fCuruş mukabilinoe Er· 
zincanda tümen karargahı binasında aatın alma komisyonundan alıp 
görebilirler. ı : 

5 - Pazarlıkla ihalesi 6-ll-936 cuma gUnU saat 11 de Erzincan.. 
da tiimen karargahı içinde r.atın alma komisyonunda yapılacaktll', 

(1271) 2--4877 

1 
MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ lr 

SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARJ 
. ·ı İLAN 1 • 

ı - ~500 adet portatif çadır kapalı zarfla elisiltmeye 1Conmu~tur( 
2 - Tahmin edilen bedeli 16.875 lira olup ilk teminat para:;ı 

125S lira 63 kuru~tur. 
3 - İhalesi 19-10-936 pazartesi günü saat 15 dedir • i( ~ 
4 - Şartnamesini görmek ve almak istiytnler ya bizzat veya !ıit 

vekil vasıtasiyle M. M. V . satın alma komisyonundan alabilirler, 
Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı tianunun 2, 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belgeleriyle teminat ve teklif mektuplarını iba· 
le günü saat 14 de kadar M. M. V. satın alma komisyonuna vreme• 
leri. (1093) 2-4646 1 

lLAN 
1 - 1500 adet arka çantası ve 1800 ad~t elimek torbası kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 11.370 lira olup ilk teminat 852 füa 

75 kurustur. 
3 -1halesi 19-10-936 pazartesi giinii saat 11 dedir4 
4 - Şartnamelerini görmek ve almak istiyenler ya bizat veya W 

vekil vasıtasiyle M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler, 
Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belgeleriyl~ teminat ve teklif mektuplarını ilıa· 
le günü saat 10 na kadar M. M. V. satın alma komisyonuna verme. 
leri. (1096) 2-4657 

B1L1T 
Yapı: Sıhhiye depolarında yapılacak depo binası yaprsr pazarlc· 

ğa konmuştur. Keşif tutarı: 2688 lira 54 kuruştur. 
Keşif, proje ve 9artnameai bedeline karşı inşaat şubesniden ah~ 

nacaktır. İhalesi: 16-10-936 cuma günü aaat on birdedir. İlk temina• 
tı: 201 lira 64 kuru§tur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulwıanlaii 
2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde istenen belgelerle birlikt~ 
pazarlık gün ve vaktmda M. M. V. satm alma komisyonuna gelain• 
lcr. (1156) z-:..f675 

BlLiT 
1 • 

Su akıtılması! Harp okulu filitre garuzat deposundaki ıuyun 
harice akıtılması iti pazarlıkla yaptmlacaktır. Keşif tutan : 1253 lira 
elti yedi kuruştur. Keşif, proje ve şartnamesi bedeline karşı inp.• 
at komisyonundan al~aacaktır. ihalesi 17 " 10 - 936 cumartesi gü• 
nü saat on birdedir. İlk teminatı 94 liradır. Pazarlığa gi• 
receklerden ilgili olanlar 2490 sayılı kanunun 21 3 üncü maddelerin
de istenen belgelerle birlikte pazarlrk gün ve vaktında M. M. V, 
satın alına komisyonuna gelsinler. (1157> 2--4676 

t LAN 

1 - Muhte1if masdar ve kontrol aletleri pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 5000 lira olup ilk teminat parası 
375 liradır. 

3 - İhalesi 6-11-936 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyenler M. M. V. satın alma komisyo

nundan bizzat alabilirler. Muhabere ite şartname gönderilmez. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maô .. 

delerindeki belgeleriyle ihale giin ve saatinde M. M. V. Satın alıına 
komisyonuna varmaları. (1286) 2-4879. 

BİLİT ............ __ 
1 - Yerli fabrikalar mamulitrndan ve beher metresine biçilen 

ederi 300 kuruş olan on dokuz bin bef yüz metre haki elbiselik ~
yak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 birinci teşrin 936 pazartesi günil saat 11 dedh. 
3 - İlk teminatı 4175 liradır. 
4 - Şartnamesi 293 kur-.ışa almak ve örneğini göremk isteyea

ler her gün Ko. na uğrayabilirler. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ~u .. 

nun 2 ve 3 üncü nıeddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif meli~ 
tublannı ihale saatinden en µ bir saat evvel M. M. V. satın a)ilıa 
Ko. na vermeleri. (1035) 2-45S2 
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Kültür Bakanlığı tarafır1B.. • • • 
dan bastırılan utun mektep kıtabları geldi. .. Halil Naciden alınız. Anaf artalar caddes 

No. 111 Ankara 

1 ANKARA BELEDiYE REISLICI iLANLARI 1 
1 :-- Su. idare.sine alınacak kazma, kürek, sap, karpit, el lambası 

ve saıreye ısteklı çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (2871,90) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (215,37) liradır. 
4 --:- Şar~na~esini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve ıst~klılerın de 13 • te~ini evvel - 936 salı günü saat on buçuk-
ta Beledıye Encümeni~ müracaatları. (1227) 2-4770 

s~ idaresine alınacak demır boru ve teferruatı için verilen bedel 
haddı layık görülmediğinden 13 - teşrini evvel • 936 salı günü saat 
on buçukta pazarlıkla alınacağından isteklilerin belediye encüme-
nine gelmeleri ( 1226) 2-4771 

Su idaresine alınacak 5500 lira muhammen bedelli font boru 
13 teşrini evvel 936 salı günü saat on buçukta pazarlıkla verilece -
ğinden isteklilerin belediye encümenine müracaatları. ( 1225) 

2-4772 

5970 lira bedeli keşifli iki benzin deposu 13 birinci teşrin 936 sa
h günü pazarlıkla verileceğinden isteklilerin saat on buçukta bele-
dye encüm~nine müracaatları. (1224) 2-4773 

ı. - Su idaresinde alınacak çelik, köşebend lamaları ve saça is
tcklı çıkmadığından açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muha.."nmen bedelı 738,5u lira ... ır. 
3 - Muvakkat etminatı 53,38 liraCır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün yazı işleri kalemi
ne ve isteklilerinde 13 birinci teşrin 936 sah günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. (1223) 2-4774 

1 - Yenişehirde pazar .:mahalinide yaptırılacak yer altı belli in-
şası için istekli çıkmadığından eksiltmesi on·gün uzatılmıştır. 

2 .- Muhammen bedeli (7655,66) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (575) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 16 - teşrinievvel - 936 cuma günü saat on bu-
~ukta Belediye Encümenine müracaatları. (1264) 2-4822 

1 - Mezbaha için •lınacak 20000 kilo odun ile 1500 kilo man
gal kömürüne istekli çıkmadığından açık eksiltmesi on gün uzatıl-
mıştır. · 

2 - Muhammen bed•li (410) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. . 
4 - Şartnamesini gönnck istiyenler her giln yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 16 - teşrinievvel - 936 cuma günü saat on bu-
çukta Belediye encümenine müracaatları. (1263) 2-4821 

1 - Belediye şubeluine alınacak 180 ton sömikok kömürü, 15 
ıgün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mohammen bedeli 5220 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 391,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne müracaatları, İhale 23 - teşrinievvel - 936 cuma günü saat onbir
de Belediye Encümenin4e yapılacak isteklilerin saat ona kadar te
minatlariyle birlikte teklif mektuplarını encümene vermeleri 

(1311) 2-4888 

1 - Temizlik hayvatılara için alınacak 42000 kilo ot ile 55000 ki-
lo yulaf 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ;3185 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 238.38 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri tCalemi

ne ve isteklilerin de 23 • te,rinievvel - 936 cuma günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. (1312) 2-4889 

Y - İtfaiye memur, §Oför ve mürettebatı için 85 takıı:n elbise 
ve kasket yeniden 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmu!tur. 

2 - Muhammen bedeli 1087,5 liradır. · 
3 - Muvakakt temin~ı 81,5 liradır. 
.4 - Şartname ve nümuncsini görmek istiyenler her gün yazı iş

Jerı kalemine ve isteklilerin de 23 - teşrinievvel - 936 cuma günü sa-
at on buçukta Blediye encümenine müracaatları. (1313) 2-4890 

Birinci Umumi Müf ettişlil{ten : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 28-9-936 tarihinde ihalesi icra edil

mek üzere münakasaya çıkarıldığı halde talip zuhur etmiyen Diya
rıbekirde sur haricinde imar planına göre ayrılmış olan yerde ya
pılacak birinci umumi müfetti§lik ve kolordu kumandanhğı konak
ları in§aatı münakasası 20-10-936 tarihine kadar temdit edilmiştir. 
Bu inşaatın keşif bedelleri mecmuu (95.503) lira (36) kuru<;tur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır ~ 
A - Eksiltme şartnamrsi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hususi ~artname 
E- Fenni 
F - Ke§if " 

G - Ke::ıif hülasasr 
H - Projeler 

1 

İstekliler bu evrakı (5) lira bedel mukabilinde Diyarıbekirde bi
rinci umumi müfetişlikten alabilirler. İstanbul ve Ankara nafia 
müdürHiklerine gönderilmiş olan nüshalarınd:ın okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 20-10-936 sah giinü saat (11) de Nafia müdürlü-
ğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 
A - Artırma ve eksiltme kanunun 17 inci maddesine uygun o

larak (7163) liralık muvakkat teminat vermeleri 
B - Ticaret odasına kayıtlı bulunup buna dair vesikasını gös-

termesi. ----
C - Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatna. 

meye tevfikan Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet ve
sikasını haiz olması Uizımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Diyarıbckirde birinci umumi müfettişlik 
münakasa komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir •. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka
patılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1232) 2-4780 

Kapalı zarf usulile beton anne köprü 
inşaatı eksiltme ilanı· 

Nafıa Bakanlığından: 
İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Sinop 

vilayetinde Sinop • Ayancık yolu üzerinde (31 500) lira keşif be
delli Karasu beton arme köprüsü inşaatının kapalı zarf usulile ye
niden eksiltmesi 22-10-935 perşembe günü saat 16 da Nafıa Veka
leti Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapıla· 
caktır. Eksiltme sartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (175,5) 
kuruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabileceği gibi 
istiyenlerce bu şartnameler Sinop Nafıa Müdürlüğüne müracaat 
edilerek görülebilir. Muvakkat teminat (2362) lira 50 kuruştur. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüsha
sında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikası
nı haiz olmaları ve müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir 
mühendisle beraber bu i~e girmedigi takdirde asgari 10 metre açık
lığında beton arme bir köprü yapını~ olduğuna dair vesika ibraz 
etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 22-10-936 perşembe günü saat 15 şe kadar 
Ankarada Şose ve köprüler reisliğine vermeleri şarttır. 

ZAYİ 
Temmuz 1936 da Siyasal Bil

giler Okulundan almış_ olduğum 
1936 numaralı diplomamı kay
bettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisınin hükmü yoktu1 

,. 

(1179) 2-4786 

Kiralık Ev 
Yenişehir Demirtepe Akbay 

sokak No: 3. A. 2-4849 

Ankaranın Sayın 
Halkına: 

Bütün resmi dairelerin, 
Bankaların, nıüessese

lerin elektrik 
işyarlarına: 

CUMURİYETİMİZİN 13 üncü YIL DÖNÜMÜ i 
YAKLAŞIYOR. BAYRAM GECELERİNİ BOL 
IŞIKLA KUTLULAMAK VE ARIZASIZ CERE
YAN VERMEKı ANCAK HER BİNANIN DO
NANMA T.AKATINI BİLMEMİZLE MÜMKÜN
DÜR. YAPACAGINIZ VEYA EVELCE YAP- t. 
TIRDIGINIZ TESİSATIN ÇEKECEGİ ELEK
TRİK KUDRETİNİ TEZELDEN SOSYETEMt
ZE BİLDİRMENİZİ DİLERİZ. 

SOSYETEMİZ DONANMA TESİSATININ 
MUAYENELERİLE UGRAŞACAGINDAN 24. 
10. 1936 · TARİHİNDEN 2. 11. 1936 TARİHİNE 
KADAR YENİ ABONELERE RAKORDMAN 
Y APILAMIY ACAKTIR. 

Ankara Elektrik T .. A. 
Sosyetesi 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (21500) lira olan (25000) kilo sadeyağ, 26 
10.936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usu• 
liyle alınacaktır. 

Muvakkat teminatı (1612) lira (50) kuruş olup şartnamesi ko• 
misyondan hergün parasız verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte tek'" 
lif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat oveline kadar Kasım• 
paşada bulunan komisyon ba~kanlığma vermeleri. 

(1883) ~882 

Haymana Belediye Reisl~dep: 
Haymana Belediyesind aid kaplıcanın 890 lira bedeli ·muhaın• 

menli iki odasının inşaatı kapalı zarf yolu ile münakasaya konul· 
muştur. Şartnameyi öğrenmek istiyenlerin ve talip ölanların 12.10. 
936 pazartesi günü saat 15 e kadar Haymana Belediyesine müraca· 
atları ilan olunur. (1080) 2-4585 

:ı: T ;E 

Ankara Piyango Sa mappazarı 
Su besi 

~5 birinci teşrinde Sam:npazarı otobüs durağı İstihlas kah
vesı yanında açılıyor. 

Siyasal Bilgiler Okulu 1935-36 
mezunlarından Fikri Tansuk 

" 

. İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

. Umumt .Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

'"' 1. nkara el işleri sergisi 
komitesinden: 

D. D. Yollaın ve Limanları Umum ~Iüdürl~Uündcn : 
1 inci işletme k 

bedeli ve teslim m.~nta ~ıında Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde a::ıağıda mevkii, miktarı muhammen 
mi kapalı zarf mu.~~etı. muvakkat teminatı yazılı 6 mahalde balast ihzar ve vagonda veya ocakta tesli

Eksiltm 
27 

usulu ıle ayrı ayrı eksiltmeye kon muştur. 
nunda yap el k-ı0-936 sah günü saat 15 de Haydarp aşada gar binası dahilindeki 1. inci işletme komisyo

ı aca tır. 

35280 liralık işe a · t . • 
ler ve muk 1 •1 §Cl!tnımelerle mukavele proje sı 90 kurus. mukabilinde ve diğer işlere ait şartname-

İsteklilea~e ~4~ro1elerı de parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
ve diğer ve~~kle ~ No. ~ .a~ttı~a, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve şartnamede yanh ehliyet 
re fiat teklT . h e.her ış ıçın .?ızasında yazılı muvakkat teminat makbuzlariyle her iki teslim şekline gö
atinden bi/ ını avı zarfların uzerine hangi mahaldeki balast için olduğu yazılmak suretiyle eksiltme sa-

saat evel makbuz m k b·1· d H d d k · · · · · I 1 kı·r lıiplerinin de eksilt .. .. u. a ı ın e ay arpa şa a omısyon reıslığıne vermı~ o ma arı ve te ı sa-
şada Yol baş m··f ~e .~~nu sa_~tınde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak istiyenlerin de Haydarpa-

u ettışlıgme muracaatları lazımdır. (1258) 2-4876 

Mevkii 
Dotnnçay 
Mekecc 
Mekecc 
Vezirhan 
Bozüyük 
Polatlı 

Beher metre mik' ap 
muhammen bede li 

K.L.M. Vagonda teslim 
147 i- 800 147 Kuru" 
184 000 138 'ır 
186 000 138 ,, 
217 + 000 138 
258 + 000 147 .. 

479 + 000 138 " 
" 

Ocakta 
Teslim 

143 Kuruş 
134 
134 
134 
143 
134 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

Müddeti 
teslim 

9 Ay 
6 ,, 
9 ,. 
6 ,. 
9 ,. 
6 .. 

Bedeli 
35280 

5520 
19320 

5520 
22050 
6900 

Mik. 
24000 

4000 
14000 

4000 
15000 
5000 

Muvakkat 
teminatı 

2646 
414 
1449 
414 
1651 

517 'lı . 

ı - Harta eGnel Direktörlüğü matbaası için aşağıda yazılı matbaa 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

hurufatiyle pirinç ç.izgi açık 1 

2 _ İstekliler şartnameyi görmek üzere her gün 
nat makbuzlariyle 23-10-936 cuma günü saat (10) da 
komisyonuna gelmeleri. (1261) 
Muhammen bedel 

Lira Kuruş Cinsi 
1327 oo Matbaa hurufatı 

q4 00 Pirinç çizgi 

Mikdarı 
Kilo. g. 
379,15 
2100 

ve eksiltmeye gireceklerin de 105 lira 82 kuruş temi
Cebecide Harta Genel Direktörlüğü Satın Alma 

2-4818 

1hale tarihi 

23/10/936 

Günü 

Cuma 

Saatı 

10 

Sergiye i~tirak etmek istiyeuler teslim edecek
leri eşyayı her güıi saat ikiden dörde kadar sere:i 
e~1ine müracaat edebilirler. 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Şartnameleri ayrı, ayrı yapılmış Harta kıta erleri için aşağıda eksiltme gün ve saatleriyle mu• 

hammen bedelleri yazılı (3) kalem yiyecek açık eksilme ile satın alınacaktır. 
2 - İstekliler seraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin de muvakkat teminat mak· 

buzlariyle vaktında Cebecide Harta Genel direktörlüğü satın alma komisyonuna gelmeleri .(1212) 
Muhammen Mikdarı 

• bedeli. 
Lira Kuruş Cinsi 
195 00 Zeytin yağr 
190 00 Zeytin tanesi 
240 00 Sabun 

Kilo 
300 
500 
600 

teminatı M. 
Lira Kuruş. 

14 63 
14 25 
18 00 

ihale tarihi 

.ı:3/10/936 
23/10/936 
23/10/ 936 

Günü 

Cuma 
,, .. 

2-4817 

Saatı 

13 
14 
15 

Yeni SİNEMA.t~AR Halk 
BU GÜN BU GECE 

Son derece hissi büyük bir 
aşk hikayesi 

Kırık Rüya 
Canlandıranlar : 

Ann Harding - Gary Cooper 
Aynca - Canlı Resimler 

' 

• BU GÜN BU GECE 
Zevk - Neş'e - Eğlence ve fevkalade 

güldürücü bir film 

Gönül Dedikoduları 
• Canlandıranlar : 

Martha Eggerth - Gcorges Atexend .. r 
Aynca: Paramunt Dünya Haberleri 

Bir sinemanın dünya haberleri di ğer sinemada gösterilmez. 
Halk sinemasında her gün sabah ucuz matineleri. 


