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Maliye tahsilatında gelişme 

Normal memllalarda, geçen yıla nisbetle 
bu yılın ilk dört ayının hüdce geıkinde 

9.460.000 lira fazlalıli vardı~ 
Haziranda başlıyan 1936 mali yılının 

ey}ul sonundaki dört aylık tahsilatına 

lid bazı rakamlar elde edilmiştir. Bun
ların geçen mali yılın aynı devresiyle 
lbukayesesi neticesi şudur: 

Giindelik 

BUDCE GELiRiNDEKi ARTIŞ 
Kemal üNAL 

Büyük Millet Meclisi, geçen 
'illa.yılla, 1936 büdcesi için reyini 
•erirken, yekpare bir itimadla, İn
lıaü hükümetine olan güvenini de 
biıdirmiıti. Bu itiınadm, büdce 
llıüzakereleri sonunda ve büdceye 
•erilen reyle ızhar edilişindeki bü
tiik mana; bugün daha vazıhlcş
lb.it oluyor. 

Baıbakan, reyler verilmeden 
5nce kürsüye gelerek müstesna ta
likatiyle yeni büdcenin dayandığı 
tağlam esasları izah etmişler ve 
hize, dünyayı saran emniyet buh
ranı içinde, Türkiyenin vaziyetini 
-.ılatmıtlardı. 

Alev kadar sıcak ve şimşek 
1'adar parıltılı ahengi hala içleri· 
hlizde ).'.:Af ıyan sözleri tekrarda ne 
büyük zevk var: 

"Ufukta lürk milletini sureti 
lıususiyede teh<lid eden bir tehli
ke görmiyoruz; bir insanın göre
Lildiği kad r. E ... er ufuk arkasın· 
da görmedıgimiz b r tehlike varsa 
Öyle bir tehhkeden de korkmıyo
tuz.'' 

"Müdafaa vasıtnlarımızı en ye· 
ni silahlanma fenninin en yeni 
İcablariyle techiz etmekteyiz. Bü
tün milletin bunu bu kürsüden, be
nim ağzımdan işitmesini isterim. 

"Her tedbirden evel türk vata
l\ının ve türk milletinin müdafaa
&ını kendi silahından ve kendi ira-
desinden bekliyoruz." 

lnönü bu sözleriyle türk halkı
lıa emniyet ve huzur içinde çalış
ına teminab vermek istediklerini 
la.srib ederken dışarı alemce de 
liirk devletinin; sulhun muhafa· 
~. ve beynelmilel beraberliğin 
korunması için ihmal kabul elmez 
bir kudret telakki edilmesi gerek· 
liğini aöylemiıtir. 

Bugünkü Uluı'un diğer sütunla .. 
tındaki dört aylık vergi rakamla
l'ı herkese 1936 büdcesinin kabul 
eününü habrlatacaktır. 

Halkının kahramanhğıyle çalış· 
lcanlığı, önderlerinin yüksek ida· 
teainde en büyük kıymeti alan 
tiirk devleti, her zaman en taze 
bir ilerleme enerjisi içindedir. 
l'ürk büdcesi de bu enerjiyi ifade 
~eo vasıtalardan biridir. Elimiz
deki rakamlar. yeni büdcemizin 
dört aylık gelirinin geçen yıla niı· 
betle çok arttığını gösteriyor. Bu 
-rtış; gümrük ve muamele .vergi
ıi ile inhisar hasılatmdadır Bun
ların hepsi de istihlak üzerinden 
e.lmdığına, fazla istihlak ise faz
la istihsal ile mümkün olduğuna 
töre dört aylık artışı, memleket· 
leıD it ve gelir hacoıinin genişle· 
lneai ile izah tabii olur. Türk büd
Celerinin bünyeleri de bizi bu iza
ha götürür. Baıbakan büdce nu
baklarında bunu töyle ifade etmit
lerdir: 

"Devlet iılerinde takil> ettiği
Qlİz diğer bir nokta da, her sene 
'-rfettiklerimizin, herhalde iıtih
'-li artıracak •urette olmasıdır. 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

1935 senesinde: 
Haliye vergilerinden 55.590.000 lira 
Sabıka ,. 6.876.000 ,. 

olmak üzere yekun 62.471.000 ,, 
olan bir gelir elde edilmişti. 

1936 senesinde ise: 
Haliye vergilerinden 72.196.000 lira 
Sabıka .. 8.622.000 lira 

olmak üzere yekunu 80.818.000 lira 
olan bir gelir elde edilmiştir. 

Her iki • yekun arasındaki fark 
18.347.000 lira olduguna göre, 1936 yılı· 
nın ilk dört ayı için bu mikdarda bir 
fazlııhk tahmin edilirse de her iki yıl 
büdcesindeki baz1 husuaiyetleri düşü· 

nerek mukayese şu şekilde yapılmak 
liizımgelir: 

Bu yılm yukardaki ratcamlarında 

maaşlardan tevkif edilen kazanç, buh· 
ran, muvazene ve hava kuvvetlerine 
yardım vergisi mikdarı 5.866.000 lira
dır. Halbuki bu vergilerden geçen sene 
tahsil edilen mikdar yukardaki 1935 ra
kamları arasında mevcud değildir. Ge
çen yıl büdce varidatmda bu vergilerin 
mahsubu sonradan yapılmı§ttt. 

1936 mali yılmın ciört aylık tahsilatı 
içinde 740 bin lirası geçen senenin in· 
hisar. hasılatı fazlası olup bu yılın 4 a
yı içinde büdceye tahsil kaydedilmit· 
tir. Bu itibarla bu mikdarın da muka
yese dışmda kalması icab eder. 

Türk Hava Kurumunun hava büdcesi
ne ilave edilmek üzere verdiği 2.100.000 

lira da yukardaki 1936 yılı geliri için· 
-<l dır. Ha ki geçen > tl ta 'la 
bôyle bır ra m olmad na gore bu 
mıkdarın da mukayese dışında tutulma
sı lazrmgelır. 

Şu lıa1de, mukayese haricinde kala
cak uç rakamın yekunu 61an 6.705.000 
lira yukardaki 18.346.000 liralık fark
tan çıkarılırsa 1936 büdcesinin ilk dort 
aylık tahsıl ... tında normal menbalardan 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

FRANSADA 
Halk cephesi hükü
meti ile komünist 
Jlartisi arasında 
anlaşrrıazlılc çıktı 

Fransız komütt1$t partin gH7f>T 
sekreteri Moris Tores 

Paris, 10 (A.A.) - Halk cephesi hü

kümeti ile komünist partisi arasında bir 
anlaşmazlık ba§ göstermiştir. Komünist

ler Alsaı • Lorende 52 toplantıya müsa· 
a&e edilmesini istedikleri halde, hükü
met yalmz 1 O toplantıya müsaade etme• 
ğe ve icabında müdahale için askeri kı
taların takviyesine karar vermiştir. 

(Sonu J. üncü sayfada). 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Meşhud cürümler 
kanununun 

Temyiz mahkemesindeki 
ilk tatbikatı 

Temyiz malıkemesi tetkiklerini 
flört tıaatte bitirdi ve kararı 

J>ostaya verdi 

Meşhud cürümler kanunu münasebe· 
tiyle Kocaeli sulh ceza hakimliği Meh· 
med Ali admda birisini on güne mah
kum etmişti. 

. Bu mahkumiyet dosyası ayın do
kuzunda saat 14 de Ankaraya temyiz 
dairesine gelmi§tir. Saat 15.10 da baş 
müddeiumumilik evrakı temyiz dairesi 
ikinci ceza dairesine tevdi etmi§ ve saat 
16 da daire tetkiklerini bitirmiştir. Ka
rar 18 de yerine gönderilmek üzere 
postaya verilmiştir. 

Şu halde temyiz mahkemesi bir meş. 
hud cUrlim vakasına aid tetkiklerini 4 
saatte bitirerek postaya tevdi etnıiı bu· 
lunmaktadır. 
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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 
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HER YERDE 5 KURUŞ 

DtL üZERtNDE TETKiKLER 

«Sükun» kelimesinin Guneş - Dil 
melodiyle tahlili 

Güneı Dil Teorisi analiz metodu· 
nun kelime köklerini araştırıp bulmak
ta ve dil unsurların' çözüp manalan -
dırmakta ne kadar muvaffakiyetti ve 
isabetli bir yol olduğunu yeni yeni mi
sallerle muttasıl görüp durmaktayız. 
Bugüne kadar yabancı kaynaklardan 
geldiklerini zannettiğimiz: ve binaena- . 

leyh dilimizin tasfiyesi maksadiyle gi
rişilen ilk teşebbüste türk dili camiasın
dan çıkarıp atmağı düs.ündüğümüz bir 
ço!~ kelimelerin türk dilinden alınma 

veya üretilme sözler olduğu meydana 

çıkmaktadır: bu hakikat anlaşılalıberi 
asrın icablarını ve milli varlığımızın 

ihtiyaçlarını tatmine kafi gelecek ka
dar geniş manalı, temiz: ahenkli ve iyi 

İ§lenmiş o türk kelimelerini bırakıp 
yerlerine hem umumi zevke, hem de 
medenr itiyat ve ihtiyaca uygun düşmi-

yecek kelimeler peşinde koşmak bey• 
hude kuvvet ve zaman israfından baska 
bir şey olamazdı. İşte dil inkılabının 
amelesi olan bilginlerimizin ve onların 
ıızlcri üstünde yürüyen dil meraklılarıc 
n·n bir müddettenberi matbuat sütun .. 
lc1-:-mda intişar eden yazıları hep bu to
mayülden doğmu§ bir takım temrinler .. 
dir. 

Bugünden itibaren (Ulus) un dc
ğeili &ayfalarında ba hyacağımız :, eni 
seri yazıların saiki de aynı miil~haza• 
dır. 

Yalnız ilim ve edebiyat llemipde 
değil, alelade ;ifade ve tahrir dilinde. 
hatta halk tabakası arasında bile tanın• 
mı§ öyle kelimeler vardır ki bunları~ 
§imdiye kadar bulup kılavuza geçirdi· 
ğimiz mukabilleri makeadı ifadeye ya 
hiç kafi gelmemekte, yahut, gelse bile 
bu vazifeyi hep crhz bir surette ifa et• 
mektedir. 

Avusturya.bakanlar meclisinin kara.rı 
Mesela (sükun) kelimesini ele ala• 

hm: bu kelimenin • türkçe olmadığı 

farz:edildiğine göre - türkçesi şuduu 

durgunluk. kımıldanmamak, dinmeli, 
Ne kılavuz risalesi, ne de mevcut ıu .. 
gat kitapları (süklın) sözüne bundan 
başka mana veremiyorlar. Halbuki, in· 
saf ile düşünelim: (sükun) yalnız bun• 
lar mıdır? (Sükun) kelimesiyle anlat
mak istediğimiz türlU vaziyetleri btt 
durgunluk, kımıldanrnamak, dinmek ta .. 
birleri ile karşılayabilir miyiz? Faraza 
"memleketin her tarafmda sükftn var• 
dır" demek i!iin istediğimiz vakit 
"memleketin her tarafı durgundur" mı 
diyeceğiz? "Hiç bir taraf kımıldamıyor, 
her taraf dinmiş veya dinlenmektedir0 

cümlesinden sükCn m-.fhumu çıkarabi
lir miyiz? Fen dilınde hareket kar9ıh· 
ğı olan (sükun) u yukarıki sözlerın 

hangisi ifade edebilir? Sükunu-fikir, 
sükunu-kalb, sükun mıntakası, sükl'ın 

ve asayiş terkiplerinde, hulasa (sükun) 
sözünü kullanmak zarureti bulunan da· 
ha bir çok yerlerde ne yapacağız? Fi· 
kirlerimizin hu kadar u~anık, bilgileri
mizin bu kadar hızlı olduğu bir zaman 

llaymasuç teşkilatı dağıtılclı 
-----·-----

Askerlik kanwıu yeniden hazırlanıyor 

BB. Şuşnig. Mik/as Vı! Prens Starhemberg 
( Sonız 5. inci sayfada) 

Viyana, 10 f A.A.) - Bakanlar mec-

lisi dün akşam saat on yedide federal 

başkan B. Miklas da hazır bulunduğu 

bal~ toplanmış ve ertesi sabah saat se

kize kadar müzakerede bulunmu§tur. 

Birçok heyecanlı görüşmelerden son· 

ra Stahrenberg ile bir anlaşmıya var

mak için sarfedilen bütlln gayretlerin 

faydasu olduğu anlaşıldığından, hükü

met, bildin müdafaa teşkilatını lağvet

miye karar vermiştir. Bu karar, bilhas

sa Haymaauç birliğini alakadar etmek· 

tedir. Çünkll.. (Ostmacrkischen Stur

mcharen) hücum kıtaatı ile (J eri hci

tzbund) büriyet federasyonunun aza

ları nisbeten mahdud olup bunlar, dok

tor Şuşnig'e bağlı bulunmatktadırlar. 

Demekki, hükilmetin son kararı ile Ha

yrnasuc şimdi ilgr. edilmiş bulunmakta

dır. Kabinede hiç bir değişiklk yapıl

mamı§tır. Kültür bakanı Dr. Janter, fi. 

nans bakanı Dr. Areksler ve başbakan 

muavini B. Bcır • barenjle federal baş· 

kanma istifanamelerini takdim etmiş

ler, fakat başkan bu bakanları mevkile

rinde alıkoymuştur. Bu bakanların her 

hangi bir teşekküle bağlı olmadıkları 

anlaşılmıştır. 

Bakanlar meclisi, bundan başka as

keri kanunun yeniden yazılmasını ka

rarlaştırmıştır. Hükumetin bu sabah bu

na dair bir tebliği neşretmesi beklen

mektedir. Başbakan B. Şuşnig. B. 

Gömböş'ün cenaze merasiminde hazır 

bulunmak üzere bu sabah saat sekizde 
tayyare ile Budapeşte'ye hareket et-
miştir. 

Bugünkü at yarışları 

Bugün yapılacak ikinci hafta yarışla
rının programı çok zengindir 

Bugünkü son~ 

bahar at koşuları
nın ikinci haftası 
Ankara hipodro
munda yapılacak

tır. Bugün birin• 
ci mevkide açık-

ta yaptırılan 16 

gişede işliyecek, 

kapalı yerdeki 12 
gişe ile ikinci 
mevkiin gişeleri 

gene faaliyette 
olacaktır. gişe

lerde .S şer lıra-

lık biletler de sa

tılacaktır. Bütün 
bu tedbirler koşu• 

!arın bu hafta da· 
ha çok enteres.ın 

olacağını gö3ter
ınektedir. 

Birinci koşu 

tam kan ingıliz 

ha} vanları koşu

sudur. Bu koşuya 
5 hayvan iştirak 

etmektedir. İkin· 
ci koşu yarım kan 

Havaların bu mevsime göre daha soğuk oldıığıı ilkbahar 
yarqlarıncla Başbakanımız, Milli Müdafaa Bakammız 

ve valimiz geçen me~·simin son koşıılarındarı birfode 

ingiliz taylarma mahıı;ustur. Bu koşuya 
4 hayvan i~tirak etmektedir. 

vanları koşusudur ve buna da 4 at g:. · 
mektcdir. 

(Sonu 6. mcı sayfada) Üçüncü koşu tam kan ingiliz hay-

, 

• 
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\ ŞIEY{Q)fEN 
..._----~ö~AZ ı 

il ' 
Hu~iirıkü otomobil kazası: 

Bir lstanbul gazetesinde föyle bir başlık gördük : 
"BUGÜNKÜ OTOMOBİL KAZASI,, 

Bu terkibi "dil lcô§esi,. ne yazan arkadaş gibi tahlil edecek d,.ğiliz. 
Fakat bu "bugünkü otomobil kazası,, sizde ,'bugünkü hava raporu, "bu
günkü radyo programı,, v.s. gibi.her gün olması, yapılması muhakkak olan 
bir şey te:;iri yapmayor mu ? 

Bu başlığı koyan gazete, haniya, haksızda değildir. 

Saa<lcte dair: ------
* Saadet, insanın tabii meylidir. - Lacordaıre * Bahtiyar olmak ferdin hakkı, aynı zamanda vazifesidir : cemiyetin 

faydası bunu emreder. - 1''"inot 
* Mesut olmak lazımdır : insan bunu kendine borçludur, gurur dola

yısi7le ols3 dahi ... - Remy de Gourmont 

İki Luçuk aylık tatilden ~onr,: 

_J 
- Oğlum bana 

"hikmetin,, ne ol
d ıığunu D nl:ıtır 

mrsrn? 

- Hikmet mt? 
Hikmet, hikmet ... 
Şey ... Hikmet bi
zim hizmet~iııin 
oğludur. 

Öliimlt>rdf'n ()Jiim heAcnmek: 

Eski Yımanistanda ölüm cezasrna çarpılacak bir mabk6mun ası1makla 
zehir içmel:ten birini seçmek hakkı idi. Mcşlıur filozof Sokrı:ıt'ın bu iki 
türlü ölümden zehir içmeyi tercih ettiğini biJirsiniz. • 

Son zamanlarda bu eski Yunan kaidesi Estonya'da canlanmıştır. Orada 
çıkarılan yeni bir kanuna göre ölüm cezasına mahkum olanlar, isterlerse 
asılacaklar, isterlerse zehir içeceklerdir. Bu iki cezadan birisini seçmek 
teklifi Estoya'da ilk defa olarak 41 yaşlarında bir köylü olan Yulius Ei· 
nart'a yapılmıştır. Bu adam, yetmi§ yaşrndaki babası ile seksen yasındaki 
annesini öldürdüğü için ölüm cezası giymiştir. 

Bcrlin olimpiyadlnrmm altı puy anı~ ---- -~-
''Berlin Olimpiyad Komitesi bütün hesaplarını bitirmiş ve oyunların 

A.lmanya'ya 1,000,000 mark kar bıraktığı neticesine \rarmıştır." 
Bu lıabcri okuduktan sonra şöyle dü§iinebİIİriz. : Almanlarrn da, öteki 

milJetlerin de kazandıkları puvanl:ırı bir tar.ıfa bırakınız. Kazanılan ( J) 
adedinin önüne konulan altı f.1U\ arı dalıa mühim .• 

.n· · •1t·un ve kulak: 

Fen adamları, burun ve kulak gibi uzııvlarımızrn vazifesini görebile· 
cek cihazlar yaptılar. 

Bunlardan birisi ''elektrik burun'' dur. A merikada yaprlan bu bıırun 
havama içerisinde kokusuz buharları koklar. Bu burunla havanrn 
200,000,000 kısmı it;inde bulunan bir kısım civa buharını koklamak miim
lcün oluyor. 

. B~şka bir fen adamı da Robot kulağı keşfetmiştir. Bu cihaz ufak, porta• 
tıf bır radyo matinasınr andırıyor. Bu kulak o suretle yapılmıştır ki in· 
san lrulağı it;ia fazla tiz ve fazla ~s olan gürültü ve sesleri kabul etme
aıektedir. 

Robot kulağım yan sokaklarda oturanlarla ~s gürültü içinde çalr!,ma
l• mecbur lcalaalara tavsiye etsek mi, ne dersiniz? 

TAKViM ._._ .. , 

23 Receb 

28 Eylw 

Hıdırellez 

! 11 BiRiNCi TEŞRiN 1936 PAZAR 

1355 
- Atatürk tzmiri ıereflendirdi (925) 

* ; 
1352 - Adana pamuk kongresi açıldı (925) t 

159 - Kalecikte şiddetli bir deprem oldu. 249 ev, otu- I 
Günetin doğması 6,07 rulamıyacak hale geldi (928) * 

,, batması 17,37 - Batbakan İsmet İnönü Peştede (931) İ ..------------- .. __ ......_ ________________ . 

Profesör Nimbus'ün maceraları: Profesörün keyfi böyle isteyince .... 

ULUS 

fSTANBUL TELEFONLARI: 

El işleri sergisine 
gö~derilen parçalar 

İstanbul, 10 - El işleri sergısıne 

İstanbuldan dört bin parça eşya gönde
rilmiştir. Bunların arasında deri işleri 
başta olmak üzere çok kıymetlileri var

dır. 

• • • • • • 
Unıversıte ıçm 

Yeni yaptırılan binalar 
İstanbul, 10 - 1936 büdcesiyle üni· 

versiteye verilen bir milyon iki yüz bin 
liranın, elli bin lirasiyle Guraba hasta
nesinde kulak, burun, boğaz muayene 
ve tedavi yeri; elli bin lirasiyle kadın 
hastalıkları ve doğum yeri; elli bin li
rasiyle çocuk pavyonu; yetmiş bin lira
siyle dahiliye ve hariciye anfileri için 
ayrılmıştır. Cerrahpafa hastanesine ye· 
niden yapılacak birinci hariciye pavyo· 
nu için üç yüz elli bin, göz pavyonu 
için yüz bin lira verilmiştir. Haseki has
tanesinde tedavi pavyonuna yüz bin li
ra; ayrıca üniversitede yapılacak diğer 
tesisatla yeni kimya enstitüsüne iki yüz 
elli, eczacı mektebinin inşasına altmış 
bin, hayvan ve nebat enstitüsüne otuz 
bir bin, teleskop aletine yirmi altı bin 
lira verilmiştir. 

Meşhud cürümler 
kanununun tatbikleri 
İstanbul, 10 - Meşhud cürüm ka

nununun tatbikindenbcri müddeiumu
miye suçlu, davacı ve şahid olarak 1200 
kişi verilmiş, bunlardan iki yüzü mah· 
kemeye sevkedilmiştir. Suçluların ço
ğunu, askerlik, laf atına, ve hırsızlık teş· 
kil ediyor. Kanunun tatbikindenberi 
müddeiumumiye gelen adi suçların sa
yısı yüzde doksan beş azalmıştır. 

Bir ingiliz gemisi 
İstanbul 10 - Akdenizdeki ingiliz 

donanmasın~ ait bir karakol gemisi ya
rın İstanbula gelecektir. 

DiL KÖŞESİ: 

"Halbuki şehrimize pek az miktar
da kömiir gelmekte ve bunun da kilosu 
beş kuruşa satılmaktadır. Bu fiyat 
şehrimiz için azami bir fiyattır.,, 

Burada ''azami,, kelimesiyle "faz
la yüksek,, manası kastedilmiştir. Hal
buki ''azami., kelimesi "en ~ok,, ma
nasını ifade eder. Muharrir ''şehrimiz 
izin azami derecede yüksek bir fiyat
tır,, demek istemiş olsa gerek. 

Güneşin sıcaklığı artık yetmez ol
mağa başlamış, pardesüler ve palto
lar çıkmıştır. Fakat en mühiın ihtiya· 
cımız odun ve kömüredir.,, 

Şu ''fakat,, edatının vazifesi ne
dir? Bir evvelki cümlede daha az mü
him ihtiyaçlardan bah~dilmiş midir ki 
birdenbire, "fakat,. denerek daha mü
him ihtiyaçlardan bahsediliyor ? 

*** 
"Maden kömürü kullanmakla o

dundan istihsal edilecek hararetten 
fazla hararet alınacağı gibi tasarrufta 
temin eder . ., 

"Kullanmakla,, değil "kullanıl· 
makla,, denlimek icab ederdi. "temin et
mek,, fiilinin faili nerededir ? "ma
den kömürü ise, cümlenin ilk kıs
mında faili :lmayan bir ismin ikinci 
kısmında fail olması sentaks kaidele
rine muhaliftir. 

(Le journal'den) 

! 

ARTVİN HALKI 

iS~IET iNöNUNE 
Sc't·inc ve minnetlerini bildirdiler 

Ar~in, 10 (A.A.) - Artvinden tüc· 
car ve köy muhtarlarından bir çokları· 
nın imzasiyle başbakan İsmet İnönüne 

apğıdaki telgraf gönderilmiştir: 
Doğu iller seyahatiniz Çoruh ilimi

zin kalkınma tarihinde her :zaman falı· 

rile tekrarlanacak bir sayfadır. O gün
den bugüne kadar büyük şahsiyetinizin 
temsil ettiği cumuriyet hükümetinin sa• 
yılmaz nimetleriyle karşılaştık. Halk 
içinde ve özünde sakladığı ancak türke 
yakışır bir karakterle ileriye atıldı. Yük
sek teveccühünüze Iayik olduğumuzu 

her an için isbat edecek bir kudretle iı 
başındayız. Ve bundan gurur duyuyo
ruz. Çoruh halkı büyük seyahatinizden 
itibaren büyük devlet adamlarını sık sık 
aralarında görmekle ve bu teftişlerden 
hayırlı sonuçlar almakla bahtiyar bulu
nuyor. Büyük mareşalın ve değerli me
sai arkadaşlarınız iktisad ve maliye ve
killerinin ilimiT.c teşrifleri ve yaptıkları 
tetkikler halkın kalkınması yolunda çok 
ileri adımların atılacağını müjdcledir. 
İşletmeye açılmış bulunan kuvarsahan 
bakır fabrikasından başka en zengin dün
ya madenlerinden biri olan murgul ba
kır madeninin de ihyası geniş bir hin· 
terlandın kapısı olan Hopa'da büyük ih
tiyacı karşılayacak iskelenin yapılması 
vilayet dahilinde konserve fabrikası te
aisi suretiyle doğu illeri hayvanatından 
geniş mikyasta istifade edilmesi nefis 
meyveleriyle meşhur Çoruh vilayeti 
mahsulatırun krymetlendirilmesi vila
yet dahilinde ihracat birliği teşkili gi
bi yeniden kalkınma tedbirlerinin alın
makta bulunduğu müjdeleri karşısında 
halk sonsuz sevinç ve heyecan içindedir. 
Yüksek varlığınızla temsil edilmekte O• 

lan cumuriyet hükümctine bu vesile ile 
de sonsuz minnet ve şükranlarımızı su
nar ve ellerinizden öperiz." 

l\~ urgul bakır madeni 
işletilecek 

Borçka, ıo (A.A.) - 1ktısad ve Ma
liye Vekillerinin tetkikleri üzerine ka
zamızdaki Murgul bakır madeninin iş· 
letilmesine karar verilmesinden dolayı 
bütün halk sevinç içindedir. 

inkr 1 ah ve dil dersleri 
imtihanları 

İstanbul, 10 - Üniversitede 935-936 
yılında inkıtab derslerine devam eden 
698 talebeden haziran imtihanında 90 
talebe muvaffak olamamıştır. Yabancı 
diller kurslarına devam eden 2849 tale· 
beden de 85 i muvaffak olamamıştır. 

Düıünüşler 
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Myon halini 
B. Çetinl(.aya a~lı 
Afyon, 10 (A.A.) - Belediyt;mizİl1 

bu yıl yaptırmış olduğu büyük hal bi• 
nası nafıa bakanı ve Afyon saylavı ~ 
Ali Çetinkaya tarafından merasimle il" 

çtlmıştır. Hal içinde 60 mağaza bulun.oe 
duğu gibi cephesindeki üst katta ayrıca 
13 oda ve bunlardan baJka yogurt pcJ!' 
nir ve sebze için pazar yerleri vardır• 
Hal şehrimizde bütün gıda maddeleri
nin sıhi şartlar içinde aatılm_!lsını temid 
etmiştir. B. Ali Çetinkaya açma nutku11' 
ka bu eseri başaranlan tebrik etınif, Afı' 
yonun coğrafi vaziyeti ve mühim bir ~ 
mendiller merkezi olmak dolayısiyle li
yik olduğu um.randan ve bu JOldaki Ç4l'I 

lışmalardan bahsetmiştir. 

B. Çetinkaya Afyondan ayrıldı 1 
Afyon, 10 (A.A.). - Bayındırlık ba• 

kanı B. Ali Çetinkaya dün uat 22 d~ 
şehrimizden ayrılmıştır. 

Bakan gazlı göl kaplıcasında bir kaç 
saat kaldıktan sonra Eski.tehire dojru 
yola devam edecektir. 

Cumuriyet bayramında 
gelecek izcilere yer 

hazırlandı 
Maarif vekaletinde Cumuriyet bay .. 

ramına hazırlık işleriyle uğraşmak üze
re seferberlik şubesi müdürü B. Kadri 
Yamanın reisliğinde kurulan komisyorı 
son içtimamda hariçten gelecek i:zcile• 
rin iaşe ve ibatcleriyle meşgul olmak ii .. 
zere bir komite seçmiştir. Orta tedrisat 
şube müdürlerinden B. Faik Doğan, ya~4 

direktör B. Alaeddin Dalayman, Gazı 
lisef>i müdür B. Necati Aksu, Murikİ 
muallim mektebi müdürü B. Rouf ve 
erkek' lisesi müdürü B. Cemalden mü• 
rekkeb olan bu komite bütün izcilerin 
Gazi terbiye enstitüsünde misafir edil
melerine karar vermiştir. 

İzciler için büyük bir bayrak sinnriş 
edilmi~tir. İzcilerin olduğu gibi başlann• 
da gelecek muallimlerin de kıyafetleri
nin yeknasak olması icin lazım eclen 
tedbirler alınmıştır. 

Ankara Hukuk Fakülte .. 
sine girme imtihanı 

Her yıl yatılı olarak Ankara hukulZ 
fakültesine lise tahsilini iyi ve pek iyi dO' 
recede yapanlar alınıyordu. Bu yıl 60 
talebe alınacak iken liseyi pek iyi ve iyf 
derecede bitirmiş 200 kadar genç melf
tebe girmek üzere müracaatta bu1UD4 
muştur. Adliye vekaleti bunun üzerind 
bir müsabaka imtihanı açmağa karar nl." 

miştir. İmtihan 15 ilk teşrin perşembe 
günü aaat dokuzda Ankarada fakültd 
binasında yapılacaktır. Kayıd ve kabul 
14 ilk teırine kadar uzatılmıştır. 

SPOR TEMASLARI 
Biribirini takib eden 

Berlin ve Balkan olim
piyadları ile sporcuları· 
mızın Sovyet Rusya'da
ki temasları, türk spo
runa çok hareketli aylar 
geçirtmiştir. Neticeleri 
ne olursa olsun, bütün 
bu temasların, gerek hal
kımızın spora kareır ala-
kasını tahrik etmek ve 
gerekse, kabiliyetli spor· 
cularımızın yabancı mil
letlerle boy ölçüşmeleri 
yoluyla kendi sahalarırı
da bilgi ve görgülerini 
arttırmak gibi inkar e
dilmez faydalar doğur
mus olduğu muhakkak -
tır. 

Milletlerarasr spor 
sahasındaki her hezime
timizi memleketi bir 
spor otarşisine sürükle
mek propagandaları için 
fırsat bilen bazı münek
kidlere hatırlatmak la
zımdır ki, milletlerarası 
temasların faydalarmı 
ileri sürenler milli izzeti 
nefis hususunda kendi
lerinden daha az hassas 
değildirler. Ancak milli 

menfaatleri ölçerken 
santimantal düşünceler 
yerine, şuur mikyasını 
kullanmaktır ki bizi hü
kiiınlerimizde yanılmak· 
tan koruyabilir. 

Türk ıporu icin mil
letlerarası temaslarr a
zaltmak değil, bunun 
tamteraine kabil olduğu 
kadar ÇOKaltmak lüzu
muna isaret ettikten son
ra pratik sahaya aid .bir 
mülahaza ileri sürmek 
istiyorum: 

"Balkan olimpiyadla
rı" gibi ,ümullli bir ad 
taşıyan balkanlararası 
müsabakalar yalnız atle
tizm sahasına inhisar 
ediyor. Balkan güreş ve 
futbol müsabakaları ise 
bunlardan müstakil ola
rak yapılıyor. Bu, olsa 
olsa, ancak atletizmde 
kuvvetli olan bazı Bal
kan memleketlerinin işi
ne yarayan bir vaziyet
tir, ve öyle sanıyoruz 
ki sırf bu maksadla bu 
şekilde organizasyonu 
ciheti onlarca iltizam' 
edilmiştir. 

Madem ki Ba11ralİ 
memleketleri aras·ndll 
olimpiyad oyunları tel'" 
tib ediliyor, bunlar d.,. 
ha umumt olmak, ,;iret. 
eskrim, futbol, binicil~ 
ve denizcilik, yüzücül~ 
bisiklet ve sair ıpor ea
halarınr da ihtiva etmeli 
gerektir. Dikkat edinis 
ki bu saydığım ıahalao 
rın hemen hepsinde tür~ 
gençlerinin Balkan şam
piyonluklarını ellerin • 
den bırakmıyacaklan be• 
men muhakkak gibidir. 

Şu halde atletizmde! 
olan zafımızı, diğer '\l'f 
belerdeki muvaffakiye"' 
lerimizle kısmen olsud 
telafi edecek olan baı 

nokta göz önünde tutuJ.o 
mo.lı ve Balkan olimpi• 
yadlarına iştirakimiz içdt 
müsabakalara bu şubelo.o 
rin de ithali şart koşul-
malıdır. 

Bu kadar mantJki v~ 
haklı bir teklifin koınşll 
memleketlerce kabul e
dilmiyeceğini tahmine~ 
miyoruz. 

YAŞAR NABİ 
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Milletler Cemiyeti ref orması 

B. Litvinof, aza olnııyanlarm pal{fın görü~ 
şiilmesine çağır1~mas1!1m alevlıinde 

8. Litvinof Milletler Cemiyeti kürsüsünde 

Moskova. 10 (A.A.) - Tas ajansı 

bitd iri yor: 
9/10 tarihinde Milletler cemiyeti 

Paktr prensiplerinin tatbiki meselesini 
tetkik eden celsede söz alan B. Litvi
nof bu meseleye aid en ehemiyetli mal
ıcme ve belge mevcut olduğunu ve i
kinci bir defa aynı mesaiyi yapmanın 
faydasız olacağını söylemiş ve demiş
tir ki: 

"- Mevcud veslkalarlı J<ati olarak 
liabul ve meselenin tetkiki için derhal 

bir komite kurmak mtimkUndür. Fakat 
' 'tetkik., keJimesinin ihtiva ettiği ma
nayı tespit etmek gerektir. Bu kelime, 

llnıi olarak nihayetsiz araştırmalar ma
nasına alınırsa, ebedi talebe vaziyeti-

ne düşmekEğimiz tehlikesi vardır. Keli
tneyi mevcut ve cemiyet çalışmasının 

hulasasına dair olan hükümet tektifle
l:inden doğan pratik teklifler meydana 

€Ctirmeğe matuf pratik ve politik ma
nada almak icab eder.,, 

B. Litvinof, Şili delegesi tarafından 
Orlaya konulan "Evrensellik,, mesele-

&ine şiddetle itiraz ederek demistir ki: 
"- Yeni bir milletlerarası ~üesse

Be kurulması bahis mevzuu olduğu tak-

•dirde bütün hükümetler ve bu arada 
~illetler cemiyetine aza olmıyanlar da 
davet edilebilirler. Yeter ki bunlar a-
çıktan açığa Milletler cemiyeti ile iş
birliği aleyhinde bulunmasınlar. Fakat 

9imdi yeni bir milletler cemiyeti kur
mak: mevzuubahs değildir. Burada ha· 

211' bulunan herkes, cemiyete aza olmt· 
}'anları bağlamıyan muayyen teahhllt· 

lerle bağlı azadırlar ve bunlar diğerle
rinin hiç bir suretle kabul etmedikleri 
tnuayyen bir mesuliyeti Üzerlerine al
hııştardır. Bu şartlar içinde, aza olrm

}'an!ar: paktın münakaşasına iştirake 

~ağırmak muvafık olur mu? Dünyanın 
hangi tarafında buna 'imkan vardır? 
l(omisyon mesaisi neticelerinin Millet• 

ler cemiyetine karşı hiç bir teahhütleri 

olmıyan ve cemiyete girmeği düşünmi
}'enlerin tesiri altında kalmasına mü
S'lade edilebilir mi?,. 

B. Litvinof daha sonra, netice kati 
~ahiyet kazandığı ve neşredildiği sıra
da bütiin devletlerin, yapılacak olan 
teklifler hakkında mütalealarını bildir
rneğe davet mümkün olacağını fakat 
Jnü~akere sırasında bunun i~in hiç hir 
Se~eb olmadığını söylemiştir. 

E«er karar sureti 
lcahul edilirse 

Ilizim (le lmlnmh ~umuz bir 
komite kurularak 

Cenevre, 10 (A.A.) - Pakt ıslahatı 
ite uğraşan umumi komisyonunun ka
rar sureti projesi asamble tarafından 

muhtemel olduğu veçhile, kabul edil
diği takdirde. 15 i konsey azllsı ve 13 U 
konsey dışında olmak üzere 28 devlet
ten müteşekkil bir komite kurulacak· 
tır. 

Bu devletler şunlardır! 
Arjantin, Avusturya Belçilta, Bo

livya, İngiltere, Bulgaristan, Kanada. 
Şili, Çin, Çekoslovakya, Ekuator, Fran
sa, Yunanistan, İran, Letonya, Meksi
ka, Hollanda, Yeni Zellanda, Lehistan, 
Portekiz, Romanya. İspanya, İsveç. 
İsviçre, Türkiye, Uruguay, Sovyetler 
Birliği. 

Komite, palttın ıslahı hakkın.da hn
klimetler tarafından yapılmış veya ya· 
pılacak bütiln teklifleri tetkik ederek 
asamblenin 4 temmuz 1936 tarihindeki 
temennisinin gerçekleşmesi için kabu
llinü tavsiye edeceğini müsbet hüküm· 
]eri ihtiva eden bir rapor verecektir. 

Bu rap<lr, müzakereye esas teşkil et
mek üzere aza devletlere dağıtılacaktır. 

Komite asambleyl fevkatade toplan
tı halinde davet salahiyetini haiz ola· 
cakt•r. 

Macaristan ve Şili, l:)u liararlar hali
ltmda umumi ihtiraz kayıdları yapmı~ 
tardır. 

Umumi t<omfsyon raporu mündere
catına göre, Şilinin, endişesinin de tat· 
min edilmesi muhtemeldir. Zira, komi
te bleki de düşüncesini Milletler cemi
yetine aza olmıyan devletlere de bildi
recektir. 

İyi haber alan mahfiller, '.IComitenin 
birinci teşrin sonlarında veyahut teşri
nisani başında toplanması mümkün o
lacağını zannediyorlar. 

B. Litvinof şerefine ,lclegemizin 
ziyafeti 

Cenevrt-, 10 (A.A.) - Anadolu a
jans·nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Daimi delegemiz B. Necmeddin Sa
dık bugün B. Litvinof şerefine murah
rahhaslık binasında bir öğle yemeği 

vermiştir. Hariciye vekili Rüştü Aras, 
Sovyet ve türk heyetleri ileri gelenleri 
ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

~-=======--===================================== 
FRANSA' DA: 

I~ anlaşınazlıldarı ve lıükiimet 
Lil, 10 (A.A.) - Ne}rettiği bir no

.ıda, dokuma endüstrisi merkezi komi· 
tesi iş anlaşmazhklarrnJa ıneclıuri ha
kemlik sistemine muhalif olduğunu bil
dirme <tc ve "insanların serbest kalma
lan Hızım gelen·• memleketlerde devle
~in hakemlik yapmasına aleyhdarlığını 
•zhar ctmekteclir. 

lt•ç İtalyan kon~olosnna ~u\kast 
Paris, 10 (A.A.A) - D. N. B.: 
Beş t'lene evvel siyasal biı sııi.kasde 

tnaruz kalmış olan Meç italyan konso
losanesi rnçmurlarından biri dün tekrar 
bir taarruza maruz kalarak rüvelverle 
:Yaralı mı<-tır. Suiaksti yapan otoıpobille 
ltaçm·~tır. 

POLONY A'DA: 

Yeni le\ kiflc·r 

Varşova, 10 (A.A.) - Yukarı Silez
ya makamları, Lehistan devletine karşı 
düşmanca emeller besliyen ve gene mil

li sosyalist gençler kaydeden yeni bir ta

kım alman teşkilatı hakkında tahkikat 

yapmaktadırlar. 43 Kişi tevkif edilmiş-

tir. 
, 

Burgos, 10 (A.A.) - Havas ajansın
dan: Navelperalin dün sabah işgali hiç 
silah atılmadan vaki olmuştur. Hükü
met kıtaları Madridedoğru çekilmiştir. 
Milliyetperverler öğleden sonra ileri ha
reketlerine devam ederek Eskoryala 17 

kilometre mesafede Nalıas del Narku
as'e varmışlardır. 

ULUS 

ISP ANYOL IHTILAI~l 

U ~ ihtilalci kolunun Madride 
ediyor J,.iirüyüşü devam 

Barselonda öldürülenler 7000 ltlşidir . 
Faris, 10 (A.A.) - Korogn radyo

sunu~ haber verdiğine göre, bazı nas
y~nalıst kıtalaı, Madrid elektriğini te
mın eden Alberş Hidro elektrik fabri
kası ile barajının bulunduğu Dieniblo 
mevkiini işgal etmişlerdir. Aynı istas
yon, Eskurial sarayının 17 kilometre 

him bulunan 7000 kişinin ismi vardır. 

Santandt•rclc ~arpışmnlar oluyor 
Burgos, 10 (A.A.) - (D.N.B.) San

tanderde jandarma ile milis arasında 
kanlı müsademeler olmuştur. Santan
der vilayetinin sivil ahalisi yiyecek i
çecek müsadere eden milis aleyhinde 

' • 

Madrid'den bir görünüş 

;a1Cınmda nulunan bir mahallin i~ga
lini Malaga, Abikante, Barselon ve Bil
bao şehirlerinin nasyonalist tayyareler 
tarafından bombardımanını haber ver
mektedir. 

Öldiiriilcn 7000 kisi 
" 

Paris, 10 {A.A.) - Bayondan Jur 
gazetesine haber verildiğine göre, Va· 
Jans faşist aleyhtarı komiteler, kurşu
na dizilenkrin listesini neşretmişler
dir. Kurşuna dizilenler arasında mütte• 

büyük tezahürat tertip etmiştir. K~r
du ile Linare arasında dahili harbıf{ ba
şındanberi mukavemet etmekte olan 
mliliyetperver müfreze tayyareler va
eıtasiyle iaşe edilmektedir. 

Madrid' e yiirüyen iiç kol 
Sevil, 10 (A.A.) - (D.N.B.) Mad

rid üzerine yürümekte olan Uç milli 
kol şehre 42, 48, ve 50 kilometre mesa
fede bulunmaktadırlar. 

Sevil 10 (A.A.) - (D.N.B.) Beş 

========= =====:======================================== 
SON DAKiKA: 

General Gömböş ;;ıerasimle gömüldü 
Budapeşte, 10 (A.A.)' - GömböşUn 

cenaz" merasiminde İtalyayı Kont Ci
ano, B. Bitleri B. Göring, Avusturya 
cumur reisi Miklası B. Şuşnig, bulgar 
kıralım B. Stoilof ve Lehistan hükü
metini de sivil husust kalem müdürü 
B. Lepkovski temsil etmiştir. 

Sayısız çelenkler arasında. f taiya 
kıralmm B. Hitlerin macar naibinin ve 
BB. Musolini ve Şuş,nigin çelenkleri 
dikkati çekiyordu. Cenazenin arkasın
dan yürüyenlerin arasında naib de bu
lunuyordu. 

* Budapeşte, 10 (A.A.)' - BugUn par-

J{ıral Karol 
Bükreş, 10 (A.A.) - Ktral Karolun 

26ilkteşrinde Prağa gideceği şimdi yarı 
resmi bir şekilde teyid etmektedir. Dış 
işleri bakam B. Antonesko kırata refa
kat edecektir. 1kinciteşrin başında kırat 

1 
lamento sarayma milteveffa B. Göm
böş için son bir merasim yapılmıştır. 
Merhumun tabutu etrafına bir çok çe
lenkler konulmuştu. Bunların arasında 
general Franko tarafından gönderilen 
büyük bir çelenk vardı. Kor diplomatik 
birçok ecnebi askeri heyetleri merasim
de hazır bulunmuşlardır. Başbakan Ba
randi ilk önce söz alarak B. 'Gömböşün 
vasıflarını belirten bir hitabede bulun
muştur. Bundan sonra tabut, merasim
le mezarlığa götürülmüştür. Cenaze 
alayının geçtiği bütün yollarda muaz
zam bir halk kütlesi merhum ba§..baka
nın naşı önünde hUrmetle eğilmiştir. 

Praga gidecek 
ve veliahd Tuna Uzerinde inşa edilecek 
olan romen - yugoslav köprüsününü te
melatma merasiminde hazır bulunacak

lardır. 

Romen parasının kıymeti değişmiyecek 

Bükreş, 10 (A.A.) - Bakanlar ku. 
rulunun müzakereleri bilhassa muhte• 
lif paraların kıymetten düşürülmesinin 
akisleri mevzuu üzerinde cereyan et
miştir. Resmi bir tebliğ nesreden bükü-

met, Romanya parasının istikrannı te
min etmek kararında olduğunu bildir
miştir. Hükümet, fiatların sebebsiz yük
selme; :;ine karşı şiddetli tedbirler alacak

tır. 

Sovyetlere İtalyan ı 
. . 

a azete erının o 
cevabı 

Milano,, 10 (A.A.) - Sovyetlerin 

1 
ispanyol meselsi hakkında yaptıklan ha
reketi mevzuubahis eden Korriere Sera 
gazetesi diyor ki: 

Bu hareket, Avrupa sulhuna karşı bir 
sovyet suikasdidir. Sovyetler birliği, ya 

doğrudan doğruya yahud yarı rusya o
lan Fransa yolu ile silah, zabit, asker, 

\ 

cephane, tayyare ve gemi yollayarak 
Madrid hükümeti ile iş birliği etmekte. 
dir. İşte bu Rusya şimdi öteki memle-

ketleri ademi müdahale paktını çiğne
mekle ittiham etmektedir. Sovyet hükü
meti için ve sovyet işçileri vasıtasiyle 
ianeler tertib etmiş, İspanyaya silah yük· 
1ü gemiler yollamı§, bu zavallı memleke-

ti istila ettirmiştir. Nihayet sovyet hü
kümeti oldukça kalabalık bir zabit kütle-

sini de Madrid hükümetinin emrine ver· 
miştir. Ölü bulunan İspanyol hükümet 
muharibleri arasında bu zabitlerin bazı
ları bulunmakta idi. 

SAYFA 3 

hükümet tayyaresi dün Kordunun do
ğusunda milliyetperverlerin mevzileri· 
ni bombalamağa teşebbüs etmişlerdir. 
Milliyetperverlerin uçakları bunlardan 
birini Montoro yakınında bir diğerini 
de Karpio yakınında yere düşürmüşt~r. 

Hir sarı-kırmızı kitnb 

Burgos. 10 (A.A.) - Haber alındı
ğına göre nasyonalist hükümet Madrid 
hUkiimetinin beyaz kitabına mukabil 
bir sarı-kırmızı kitab neşrederek v~ 
muhteiif hükümetlerin Cenevredeki de
legelerine dağıtacaktır. 

Alman lıarh gemilt·rinc teş{'lddir 

BerJ:n, 10 (A.A.) - İspanyol sula
rından dönen gemilere çektiği bir tel
siz telgrafta, alman deniz kuvvetleri 
başkumandanı, verimli faaliyetlerinden 
dolayı alman harb gemilerini tebrik et
miştir. 

INGILTERE'DE: 

İngiltere - lhnissmıd Arabi tanı 
unla~ma ı 

Londra, 10 (A.A.) - İngiltere ile 
İbnisuud Arabistanı 1927 muahedesini 
yedi sene uzatmıştır. 

SOVYETLER BIRLICI'NDE: 

Kiye/le Çekoslovakya lıeyeti 

Moskova, 10 (A.A.) - Bir çekoslo. · 
vak hava heyeti Kiyef tayyare istasyo· 

• nuna gelmiştir. 

ITALYA'DA: 

Yeni milli müdafaa bakaııhı:rr 
müsteşarı 

Roma, 10 (A.A.) - Geneı kurmay 
ikinci şefi B. Marinetti, kırat tarafın 1aıı 
kont unvanı ile taltif edilen B. Bas "lcr 
sinin yerine milli müdafaa bakanlığı 
müsteşarlığına tayin olunmuştur. 

UZAK ŞARK'DA: 

i\Iüaa(lcmelcr oıuyor. 

Pekin, 10 (A.A.) - Çin kaynaklan 
Suiyan hududundan giren mogul çetele
riyle hafif müsademeler vuku bulduğunu 
bildiriyorlar. İki tarafın da süet hazırlık· 
ları, vaziyetin cndi§e ile mütalaasını mu• 
cib olmaktadır. 

Şeniye gelen Nankin lotalannın Su
iyan üzerine ilerlemek için emir at..""'f 
olduklarını bildiriyor. · 

Çankay!'<ek ne konuı:tu? 
1 Londra, 1 O (A:. 
1 f\.) - İyi malC't· 

nat alan mahfil
ler, Çankayşek'in 

~ dün japon bilyük 
· elçisi ile yaptığı 

görüşmeden. doğu 

Asyasmın barışı 

icin çin - japon iş 
birliği prensıpııu 

~ ,-!f hiç bir suretle red .. 
rl_- dtemediğini ve fa· 

GI. Çanghayşck kat böyle bir iş 

birliğine japon zabitlerinin Çin işlerine 
müdahale etmemesi lüzumunu gayet a .. 
çık olarak teyid eylemiş olduğunu bil
dirmektedirler. 

FRANSADA 
(Başı 1. iııci sayfada) 

Ümanite gazetesi, hükümeti çoıc za .. 
af göstermekle itham ediyor. 

B. Blum'un organı olan Popüler ga• 
zetesi, müttefik komünistleri hükümetiıı 
hareketine karşı daha ziyade anlayıf 

göstermeğe davet ediyor. 
Diğer gazeteler de hükümetin hare· 

ketini tenkid etmektedirler. 
Meç'te çıkan Messen gazetesi de: 
"Yanı başımızda, nizamı nümune ol .. 

mağa değer bir Almanya görüyoruz. 
Fransız katmak istiyoruz. Fakat ihtilal· 
ci bir Fransa için değil. Böyle olmaktan· 
sa, Ukrar ~lman olmağı tercih edr.riz" 
diyor. 



SAYFA 4 ULUS 11 lLKTEŞRlN 1936 PAZAR 

Kısa ekonomi haberleri 1 
iiı~uııııuııımımıı~~'!Wn ı ın11111111111mımıuımımnmıııımıı11111ıu111111m111 u 

Polonya: 
Nazırlar heyeti 23/9 tarihinde bir 

toplantı yaparak Polonyanın zirai kal
kınması için ihtiyaç görülen arazi tak
simatı hakkında görüşülmüştür. 1-10-936 
turihinde arazileri mecburi taksime ta
bi tutulacak olan büyük arazi sahip • 
!erinin isimleri neşrcdilecektir. 

Italya --Yu~oslaVYa vakınlasması . . _. 

Bugünkü maç 
Gençler Birliği - Kırık· 

kale Gücü Çanakkale 
kupası için tekrar 
karşılaşıyorlar 

Frank. Ztg. J0/9 

ln~iltcrf': 
Ecnebi matbuattan alman ve Ameri

ka ile İngiltere, yeni dolar ite sterlin a· 
rasında, muayyen bir kıymet tatbik edi
leceği hakkındaki haber tekzib edilmek
tedir. 

Prager Presse J0/9 

Romanya: 
İtalya ile yeni bir ticaret ve tediye 

anlasmasının aktı beklenmektedir. He
men bütün hususlar üzerinde mutabık 
kalındığı halde ltalya'dan Romanya'ya 
yapılacak siparişlerin bedelinin Ro
manya tararfından %80 ninin döviz ile 
tediyesi istenmekte olduğundan ve İ
talyanın bu miktarda döviz tedarik 
etmesine imkan bulunmadığından 
§İmdilik anlaşmanın aktı gecikecektir; 
.fak:ıt bu hususta dahi iyi bir netice el
de edileceği tahmin olunmaktadır. 

Hububat ticaret birliği hiikümete 
müracaatta bulunarak paralarını deva· 
lüe eden memleketlere yapılacak hubu
bat ihracatının rnen'edilmesini iıtemiş
tir. Bilhassa Florinin devalüasyonu 
~ububat ihracat~ılarmı zarara uğrattı· 
gından Hollanda ite mevcut mukavele
lerin fcsb veya tadil edilmesi istenmek· 
tedir. Bu münasebetle ı eylülde Hollan
da - Romanya arasında tatbik mevkiine 
~İren Kliring anlaşmasrr.da Romanya
aan Hollandaya 90000 ton buğday ithali 
için kontenjan verilmiş olması ve bu 
ıevkiyatın t:edelinin Hollandamn Ro· 
manynda olan matlubatınm tediyesine 
hasredilmesinin anlaşmada kararlaştı
rılmış olduğu hatırlatılmnktadır. 

4gence ec. et fih. 30-9 

Yugosla,)a: 
Yogoslavya Maliye Nazırı dinar•ın l<ıy· 
metinin düşürülmi) ece .,ini bildirdi. 

F. Times 29-9 

l'nı ımi: 
Fransız Frangının devalüasyonu 

dünya pamuk pazarlarını da tesiri al
tında bırakmıştır. Fransa, başlıca pa· 
muk ithalat memleketlerinden biridir. 
ve Le Havre pamuk borsası garbi A vru· 
P"nın pamuk ticareti merkezidir. Fran· 
ı~z frangının devalüasyonu müspet ne· 
t~celer vertligi ve tahmin edildiği g•bi 
cıhan para vaziyetinin düzelmesne yar· 
dım ettiği takdirde pamuk ticare
tinin de inkişaf edeceği şüphesiz görül
mektedir. Şimdiki halde devalüasyonun 
pamuk ticaretine yaptığı tesir kat'i ola· 
rak tesbit edilememektedir. Cihan pazar
larında pamuk rekoltesinin tahmini ile 
u~raşılmaktadır. 23/9 tarihinde neşre· 
dılen rap.orda istihsal hususunda geçen 
seneye nısbeten ve son tahminlere na
zaran fevkalede yüksek rakamlar veril· 
mektedir. Makalede mütemmim ma
lumat mevcuttur. 

Tex. Ztg. 30/9 

Tefrika· No. 75 

Paris - Soir gazetesinden: 
Siyasi sulhta iktısadi gerginliklerin izalesinin oynryacağı 

rolden bu kadar çok bahsedildiği bir sırada İtalya ile Yugos
lavya'nın bu yolda verdikleri güzel misali ihmal etmek müm· 
kün müdür? 

İtalya ve Yugoslavya, her sahada en iyi münasebetlerde 
bulunmaları knedi menfaatleri icabı olan iki memlekettir. Si
yasi bakımdan bu iki memleket de büyük harb galibiyetinden 
başlıca istifade eden'er arasındadırlar. Demek oluyor ki tesis 
edilmiş nizamı muhafazada aynı derecede alakahdırlar. İktı • 
sadi bakımdan, bu iki memleket hem komşu, hem de biribiri
ni tamamlayıcıdırtar. Biri bilhassa bir ziraat memleketidir, 
ötekinin gıda maddelerine büyük ihtiyacı vardır. 

Bu şartlar içinde, İtalyanın, hatta siyasi gerginliğin en 
had zamanlarında bile Yugoslavyanın iyi bir müşterisi kalmış 
olmasından hayret etmek müm1'ün müdür? Hiç bir memleket 
zecri tedbirlerin tatbikinden Yugoslavya kadar müteessir ol· 
mamrstır. İşte bu buhranın doğurduğu zararları tamir etmek 
gayesiyledir ki İtalya ile Yugoslavya arasında yeni bir ticaret 
anlaşması tanzim edilmiştir. İtalya, bu anlaşma mucibince yu
goslav mahsullerinin yarıdan faziasını çekmeyi tealıhiid et• 
mistir. Hal böyle olunca Yugoslavyanın alman iktısadi nüfu
zu ~altında bulunduğunu söylemek mümkün müdür? 

Daha mühim olan bir nokta da şudur: Yugoslavya hükUmet 
reisi, verdiği beyanatlar gösteriyor ki hadise yalnız iktısadi 
sahaya münhasır kalmxyacak ve siyasi akisler de uyandxra• 
caktır. B. Stoyadinoviç Adiryatiğin iki komşu memleketi ara· 
sında sarih olarak bir barışmaya telmih etmiştir. 

Bu kadar açık surette uzatılan bir el boşlukta liatamaz. B. 
Musolini Yugoslavya ile elbirliğine daima taraftar olmamı~ 
mıdır? Roma üzerine yürüyüşün crteı.;nde ilk gayretlerini bu 
etbriliğini tekrar tesis için sarfetmoş değil midir? Eğer karşı
lıklı bir çekingenlik bu faaliyeti durdurmamış olsaydı bugün 
Orta Avrupanın syasi vaziyeti çok daha iyi bir manzara gös
terirdi. 

Son buhran hem küçük anlaşmanın sağlamlığ1nı, hem de 
faşist İtalyanın kudretini göstermiştir. Ve sulhun müdafileri 
arasındaki kavgalardan tek kazançlı çıkanların kimler olduğu 
nu da göstermiştir. Aklıselime dör.üşten doğan büyük ümid
leri selamhyalım. 

Rornanyanm dıq ~iya~eti 

Romanya'nın yeni dış bakanı B .Antonesco L'Intransige
ant gaz;_tesind~ yazdığı bir makalede diyor ki: 

Romanya, birkac senedenberi milli iktısad ve maliyede bir 
nizam politikası takib etmektedir. 

Sağlam surette muvazeneli bir büdce vüc11de getirmeye 
muvaffak olduk. Ve bunun yanında da, huP.'ünkü şartlar için
de Romanya'ıun da katlanmaya mecbur olduğu silah masraf
larını karşılamak için hususi bir büdce hazırlandr. Tahdidi 
tedbirlerle hususi bir himayeye mazhar olan endüstrimiz son 
üç sene zarfında çok inkişaf etti. 

Ust iiste birkaç sene iyi mahsul alınması ve fiatlarm sağ
lamlaşması ziraati randımanlı bir hale getirdi. 

20 milyon niifus üzerinden 14 milyona yakın bir kütle teş
kil eden ziraatçilerin vaziyeti hissedilir derecede düzeldi. Bu 
hal satın alma kabiliyetini arttırdı ve endüstrimze yeni miişte. 
riler temin etti. 

Mali kalkınmaya imkan vermiş olan da memleketin iktrsa
di bünyesindeki bu salahtır. Maliyemizi sıhhatleştirmeye ve 
masraflarımızı azaltıp gelirimizi çoğaltmak suretiyle bi'dce -
mizi muvazeneleştirdik. 

Harbtan sonra büyük çiftliklerin istim]!;k edilerek köylüle· 
rin miilk sahibi edilmiş olması bize sosyal nizamı temin etmiş
tir ve iki sene önce köylü borçlan hal·kında almmtş olan ted
birler de köy halkımızın borçlarını ehemiyctli surette azalt
mı"tır. 

Harici siyasette, bütün memleketlerle dostluğa ve iyi ge • 
çir.meye taraftarız. 

Fransa ile dostluk ve ittifakımız politikamızın temelini 
teskil eder. Aynı zamanda küçük antant ve balkan anlasması 
de.vletleriyle de dostluk ve ittifak münascbetleri?1izi sıklaş _ 
tırmak ve Polonya ile ittifakımızı tamamen t~t~ık etn:ıek ni
yetindeyiz. İngiltere ile dostluk münasebctl~rınuz yenı akde
clilmis olan iktısadi ve mali uzlaşmalar sayesınde daha da sık
laştırılmıştır. Büyük ha~b hatıraları v.e mü§terek ?.1enşeimiz 
hasebiyle bağlı bulundugumuz İtalya ıle. d<;>~!lu~ m.u~asebet. 
]erimizi inkisaf ettireceğiz. Sovyetler Bırh!!t ıle ıyı komşu. 
Iuk ve dostl~k münasebetlerimizi idame edeceğiz. Almanya 
ile iyi iktısadi miinasebetlerde bulunacağız. 

Bütiin memleketlerle idame etmek istedi17imiz dostluk mü
nasebetleri. eminim ki, sulhun muhafazası için yapılan gay • 
rtlcre bir hizmet olacaktır. 

' ( GEL KiTABI 

kerek dik bir dağın doruğuna doğru tırman
mak, dönmek dolaşmak ve herkesin üzerin
de ve yükseğinde ancak tırnaklarınızın sığa
bileceği yerlere uhışmaktır. Orada rahat ve 
sakin durursun. Hiç bir adam başını tutmı
yacaktır. Ondan sonra toplar yerleştirilir ve 
sen güllelerin aşağıda ağaçların üzerinde 
nasıl patladığını görürsün. 

Ya7an: 
tudyaıd KJ.PLİNG 

Çeviren: 
Nurettin ART AM ....,,,....,.....,..,.....,..,.,.,. _______ __ 

Genç katır: 
- Eğer _?öyle ~ir yara alırsam, o hatanın 

kimde oldugunu bıraz düşünürüm ya. 
At cevab verdi: 
- Eğer sen, sahibine itimad etmiyorsan 

böyle düşünebilirsin; hatta birden kaçıp gi
clebilirsin de. Bizim atlardan bir kısmı da 
böyle yaparlar. Ben onları da ayıplamam. 
Fakat dediğim gibi, Dik'in bu işte hatası 
yoktu. Bir adam yere uzanmış yatıyordu; 
Ben, onu çiğnemiyeyim, diye çekingen dav· 
ranıyordum. O yerinden fırladı ve beni bı
cakladı. Bir daha sefer, böyle yerde yatan 
bir adam görecek olursam, ne olursa olsun, 
çiğneyip geçeceğim. 

Billi: 
- Bu akıllıca bir sey gibi gelmiyor ba-

na. Bı<cak, her zaman için, kirli bir nesne<l':· 
En e-üzel is. dört ayakla ve kulakları dı-

- Siz hiç yuvarlanmaz mısınız? diye sor
du at. 

Billi dedi ki: 
- Derler ki bir katır yuvarlanacak olur

sa, hir tavuğun kulağına bile yapışabilir. 
Bazı defa eğer takımı ve koşumu fena 

olursa katır yuvarlanabilir. Fakat bu, pek 
seyrek olur. !'sterdim ki bir gün gelip bizim 
işi göresiniz. Pek güzeldir. 

İnsanların bizi nereye sürdüklerini anh
yabilmek için üç sene uğraşmam lazım gel
di. En büyük hüner hattı bala'da kendini 
göstermemektir. Gösterdin miydi ateşi yer· 
sin. Delikanlı, bu noktaya dikkat et. Bir mil 
yolda yürüsen kendini adam akıllı saklıya. 
caksm. Böyle bir vaziyet olunca bataryanın 
başını ben çekerim. 

Topçu atı, düc;ünceli düşünceli dedi ki: 
- Ateş eden insanlara doğru ko~maksı· 

Çünkü bütün gayretlerimizin hedefi bu sulh filiri ve onun 
muhafazası için gereken tedbirler üzerinde temerküz etmekte
d~r. Bu tedbirler arasında Cenevre paktının ıslahı bizi birin
cı drecede işgal etmiştir. Çekoslovak dış bakanı B. Krosta· 
nm küçük anlaşma namına vermiş olduğu beyanat, paktı kuv
vetlendirecek her harekete iştirak etmek hususwıdaki arzumu
zun ifadesi olmuştur. Bugünkü sınırlarımız içinde milli haya
tımızın serbestçe inkişafı hususunda paktın bize verdiği ga
rantilerden vazgeçmek niyetinde değiliz. 

Ve gene sulhu muhafaza gayesiyledir ki silahsızlanma 
hakkındaki çalışmaların yeniden başlaması hususunda alınmış 
olan karara iştirak ettik. 

Fakat bu çalışmal~rın bir neticeye varmasını beklerken 
faydalı bir emniyet sistemine varmak için hiç bir faaliyetten 
geri durulmaması icab ettiğine kaniiz. 

Romanya şu kanaattedir ki harbı önliyecek ihtiyatt tedbir
ler inkişaf etmedikçe, milletlerarası ihtilafların halli için kuv· 
vete baş vurulmaması menedilmedikçe, milletlerarası hukukta 
meı:.ru müdafaanın şartları, mütecavizin tarifi hakkındaki 1933 
Londra uzlaşması bütün devletlerce kabul edilmedikçe, ve nL 
hayet paktın 16 ıncı maddesi kuvvetlendirilmedikçe kollektif 
emniyeti tesise imkan olmıyacaktır. 

Bütün bu meşgaleler, Romanyanın Miıtetter Cemiyetine 
nasıl hararetli bir imanla bağlı olduğunu göstermeye kafidir .. 
Mali ve iktLSadi kalkınma eserine devam edebilmek için kati 
suıette sulhçu bir milletin imanı Romcı.nyanm Milletler Cemi
yetine olan ateşli imanını kaydederken, onun, kollektif emni· 
yeti tesis edecek ve bugün dünyanın ekseri milletlrini tesiri 
altında tutan korku ve endişeyi izale edebilecek en müessir 
vasıta telakki ediyorum. 

İngiliz işçi partisi ve 

silahlanma meselesi 
Noye Fraye Prese gazetesine Londra'dan bildiriliyor: 
Edinburg'da toplanmış olan işçi partisinin kongresinde 

~ok şiddetli münakaşalar olmuş ve eski işçi hükümetinin dış 
bakanı Hug Dalton silahlanma hakkındaki karar teklifi mü
nasebetiyle şunları söylemiştir: 

"Bundan beş yıl evel, İngiltere, ask~ri bakımdan güven al
tına alınmıştı. Bugün onun bu emniyeti göçüp gitmiştir. Kol
lektif emniyet organize edilmedi: ada vaziyetindeki cınniye· 
timiz ise, A vrupanın kıta kısmında büyük hava filolarının 
çoğalması yüzünden hiçe indi. Bu hakikı:ıtleri göz önünde tu· 
tarak, memleketimize doğrudan doğruya yapılacak bir taar
ruzu, birçok korkunç ihtimallerin dışında bırakamıyacağım." 

Bir işçi hükümeti yarın iş başına geçmiıJ olsa ve biz de 
dünyanın bugünkü durumu ile karşılaşsak, Britanyanın silah· 
larını çoğaltmak mec!Juriye_tinde kalacağız; çünkü, silahların 
azaltılıp tahdid edilmesi için, milletlerarası bir andlaşma 
ınevcud değildir. 

Bundan sonra Dalton fevkalade bir şiddetle hükümete hü· 
cum ederek, vazifesini ihmal ettiğini, seçimler için verdiği 
sözü tutmadığım, milletler cemiyetini hemen hemen ölmüş 

sayılacak bir derekeye getirdiğini ve kabiliyetsizliği yüzün
den Britanyanın emniyetini harab ettiğini söylemiştir. 

Lord Strabolgi de Britanyanm ailahlanması hakkında şun
ları söylemiştir: 

"İş başına geçmiş olan bir işçi hükümetinin teslihatının 
başka devletlerin te!ıdid ve tethi§lerine boyun eğecek kadar 
zayıf olmasını temenni etmem. Karşılıklı yardımda buluna
rak biribirlerini koruyabilmeleri için demokrati•: • sosyalist 
devletlerin mücehhez bulunmaları lazımdır." 

Müfrit bir sullıçu olan Corç Lanu:sburi, karar aleyhinde 
bulunmuş ve ısrarla demiştir ki: 

"Avruada çıkacak olan yeni bir barbın neticesi dünya har
bı olacaktır. Dünyayı silahlanmalar kur taramaz." 

Landsburi, bütün devletlerin, tekmil anlaşmazlık unsurla
rını barı§ yoliyle düzeltecek ve dünyaya yeni bir istikamet 
verecek olan bir konferans yapmalarmı ileri sürmüştilr. 

Herbert Morison da, işçi partisinin kuvvetli bir surette 
ıi1ahlanmanın zaruretlerini takviye etmesi Jazımgeldiğini, 
ancak, hükümetin silahlanma programını tasvib edemiyeceği· 
ni kaydederek bu politikanın milli lıir silahlanma yarışından 
başka bir şey ifade etmediğini söylemiş ve demiştir ki: 

•·Eğer bu vaziyet bu suretle devam edecek olursa, bu kon
feran~ta sandalyalarınızda oturduğunuza ııe kadar eminseniz, 
aynı katiyetle barba da sürükleneceğinize emin olabilirsiniz." 

Bu konferansta muhalefeti temsil eden Sir Stuford Krips, 
kararın parti icra heyetine havale edilmesi teklifinde bulun
du. Bu teklifi büyük bir ekseriyetle reddedildi. 

Geçen hafta Çanakkale kupası fina
linde birere sa~ ile berabere kalan Ge~ 
ler birliği - Kınkkale gücü takunlan bu
gün saat 15.30 da tekrar karıılaşaca»ı 
lardır. 

Likin ileri bir takımı ile, geçen yı1 
elde ettiği neticelere göre geri sayılan 
bir kulübün maçı, Ankarada o kadar a,. 

laka uyandırmazdı. Fakat, geçen pazal\ 
Kırıkkale gücü iyi bir oyun çıkararali 

Gençler birliği ile berabere kalınca vazi· 
yet değişti. Onun için futbol meraklıta .. 
nrun bugün Ankarada Ankara gücü ala· 
nını dolduracaklarını sanıyoruz. 

Futbol ajanlığının güzel 
bir kararı 

Geçen haftalarda futbol sahasında ha· 
dis olan müessif vakalar dolayı.siyle böl
ge futbol ajanlığı bazı futbolcular bak. 
kında ecza vermek üzere idi. 

Futbol gibi vücudla beraber bütün a
sabın harekete geçtiği bir sporun yapıl· 
dığı ~nrada hadis olan bu vakaların fai
li olan gençler, çok dürüset birer spor
cu gibi hareket ederek verdikleri itiraz
namelerde nedametlerini izhar etmişler
di. Bunun Uzerine futbol ajanı kulüb 
kaptanlarını ve futbolcuları bölge mer
kezine toplıyarak kendileriyle hasbihal· 
de bulunmuş, bu nedametlerinin samimi 
olduğu neticesine varmıştır. Ec:a5en 
bu gençlerin umumi hareketlerinin ha
diselerden sonraki üç dört maçta centil
mence tezahür ettiği de müşahade e
dildiğinden kendilerine şimdilik birer ih· 
tar verilmesi kararlaştırılmıştır. Bundan 
sonra en ufak bir yanl ş hareketleri gö
rüldüği.i. ~ ... ı 1irde cezalan arttırılacaktır. 
Esasen lı · Te ba<>kanı ve futbol ajanı ni
zamsız ve spora sığmıyan hareke ere 
karşı amansız bir mücadele açmağa ka
rar vermiş bulunmaktadırlar. 

-.oııcıı:or~ 

Polis re jcmdarmanın telmik 

bilğilcri 
YAZAN: D. OKÇAHOL 

İstanbul polis okulu parmak izi eski 
öğretmeni. 

540 sayfalık kitabın fiatı 150 kuruş 

~~ 

Alalia liesilmesi 
Anafartalar cad:lesinde (86) numara· 

h şekerci dükkanımı oğlum B. Ali Uzu
na verdim. 

Kendim Bankalar caddesinde Şehir 
ba~esi yanında (Şehzadebaşı şekercisi) 

namiyle maruf dükkanımda icrayı tica
ret edeceğimden oğJum B. Ali Uzunla 8-~ 
936 tarihinden itibaren aramızdaki ili-
şiğin kalktığım ve vekili umumiliğimi 

de Noterde mezkur tarihte üzerinden al
dığımı sayın mü~terilerime ilan derim. 
Şehzadebaı<ı Şekercisi O. Nuri Uzun 

zın üzerine ateş edilmek! Ben buna dayan
maınalıydım. Dik ile hesabımı kesmeliydim. 

- Y 00o .•• böyle yapman doğru olmazdı. 

At sordu: 

Bilirsin ki toplar bir defa mevzie girdikten 
sonra bütün işi görürler. Fakat bıçaklar .•• 

Mekkare devesi lafın sonunda bir şey 
söyliyebilmek için kafasını sallıyordu. Ni
hayet, boğazını ayrkladıktan svnra asabı asa
bi dedi ki: 

- Ben - ben - ben de bir parça harbettim, 
fakat ne tepelere tırmanarak, ne de koşarak. 

Billi: 
- Bunu söylemene hacet yok, dedi, sen

de ne koşacak, ne de dağa tırmanacak sunt 
yok. Fakat söyle bakalım babalık• nasıl yap·· 
tın bu işi? 

Deve: 
- En doğru şekilde, diye söze başladı, 

biz hepimiz oturduk ....• 
At: 
- Ne o, benim yassı göğüslüm, oturara~ 

harb ettiniz, öyle mi? 
Deve sözüne devam etti: 
- Hepimiz oturduk. Yüz tane kadar de

ve. Bir murabba şeklinde. Adamlar bu mu
rabbaın dışında bizim yüklerimizi üstüste 
yığdılar. Sonra murabbaın kenarındaki bü
tün adamlar üzerimizden ateş ettiler. 

- Ne biçim adamlar? Rastgele adamlar 
mı? Onlar bize binicilik mektebinde yere 
yatmayı ve binicilerimizh"l aramızdan silah 
atmasını ögy retiyorlar. Fakat bu işte benim 

D 
.• 

güvendiğim bir tek adam varsa o da ık 
Kanlif'tir. Bir defa yere yattım mı artık ba
şım yerde ne oluyor, göremem. 

Deve dedi ki ! 
- Sizin aranızdan silah atmakta ne var? 

Ortada birçvk develer, birçok insanlar var
dır· havaya da bir toz bulutu yükselir. Ben 
o z~man hiç korkmam ve sakin sakin oturur, 
beklerim. 

Bitli: 
- Böyle olduğu halde-fena fena ruyaıar 

görür ve kampı altüst edersın değil mi? dedi, 
ala, ben yere yatmadan, oturmakdan bahset
miyorum, ve aramızdan insanlar ateş etnıe
den evel, başımla ve topuklarımla yam!11da
kilere bir şeyler söyliyebilirim. Sen hıç bu 
kadar korkunç bir şey duydun mu? 

Uzun bir sessizlik oldu. Ondan sonra ba
şını kaldıran topçu boğalarından bir tanesi 
dedi ki: 

- Bunların hepsi sacma sapan şeyler. 
Harb etmenin bir tek yolu vardır. 

Billi: (Sonu var) 
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CJ e rı garib vakalar El işleri ve liüçülc 

sanatlar sergisi 
hazırlıkları 

Dil~ VZERil\1DE TETl(il(LER 
l'aıan: Max 1<.EMMERICH Çeviren: S. ALI «Sükun.» kelim es inin Giiııes - D · z _, 

metodiyle tahlili XLV 

Fransada Macon şehrindeki rahibe 
'ıan~stırında azizlerden Dorotheus'un 
dtrisi bulunuyordu. Dfodar rahibeler 
derinin içini pamukla doldurarak ade
ta ll'lübarek evliyayı canlı imiş gibi yap
tılar. Fakat bn vücud ile münasebetsiz
liklerde bulundukları için baş rahibe 
lıu rnübarek emaneti, onun yüksek kıy
llıctini unutarak, cizvitlere hediye et
li. Bunlar da derhal "mukaddes deri bL 
tilderleri'' diye bir teşekkül vücuda ge
tirerek iymanı sağlam hıristiyanlardan 
bir hayli para çektiler. Rahibeler bunu 
haber alıp nasıl mühim bir ka'Zanç va
•ıtaıanı elden kaçırdıklarını anlayınca 
Pilpaya mürncaat ederek iri p:ımuk dolu 
deriyi geri istediler. Bu talcbleri papa 
lilrafından kabul edildi: fakat geri ge
ltn derinin muayyen bir yeri cizvi.tler 
larafmdan kesilmisti. Rahibeler deh
lttıi bir hiddete dUştüler ve tekrar pa
hya müracaat ederek noksan kısmın da 
•eritmesini istediler. Fakat papa aziz 
borotheus'un vücudundaki eksik kısmın 
bir rahibe manastırı için pek lüzumlu 
01ınadığına kani bulunduğundan onun 
)trine · takdis edilmiş iki adet kliçük 
lfindistancevizi gönderdi. 

* 
SJı-JfRB ZT...ARJ..A l\lf CADELE 

Kilise orta zamanlarda şeytanın vü
tııduna girdiğine veya bazı insanların 
kytanla mukavele yaparak sihirbazlık 
tttiklerine kani idi ve din gayreti onu 
'İhirbazlıl:la mücadeleye sevketmi~ti. 
~İlhassa ingiliz papazı Thomas von A
%ino bu mücadelenin kızışmasına ve 
~İliscnin sadece sihirbazlığı reddet
~ckle kalmayıp bununla meşgul oldu
hnu tevehhüm etti!clerine karşı zalim
ce harekete geçmesine sebeb olmuştur. 
Gerçi bugün bile dindar katolikler bir 
~ok masumun kanına girmiş olan bu 
.. 'h 81 irbazlık davaları'' ndan kilisenin 
ltıesul olmad ğını iddia ederler. (Çün
~il mali'ım olduğu üzere kilise hatadaa 
l)ıünezzehtir.) Fakat bu hata yapmayan 
'İlisc "dünyada sihirbazlar mevcud ol
duğuna inanmıyan kimse mukaddes va
lidemiz Meryem'in, kilisenin ve kato
liıt dininin aleyhine dönmüştür!" diye
tcıc bu kanlı tiyatroyu doğrudan dce
tııya tahrik etmiştir. 

* Almanyada ilfhiyat profesörii olan 
C<frnclius Soos 1591 senesinde sihir. 
~zlık hakkındaki batıl itikadla müca
deleye geçince Trier sehrindeki papa 
,.Ckili tar<ıfından tevkif edilmiş ve fi-
~İtlerinden döndüğünü söylemeden 
ltrbest bırakılmamıştır. Fikirlerini 
böylece inkar eden profesör: ''sihir

haıların mevcud olmasına imkan yok
ltır yolundaki iddiam dinsizlik ve zın. 
tlıkJığa çok yakındır!'' derneğe de mec
htır edilmiştir. 

* 15 inci asırda halk arasında pek ya-
hlrnış olmayan sihirbazlık itikadını 
•<>rükleyip her tarafa yayan katolik ki. 

lisesiJir. O zamanlar dünyada asla bu 
• nevi saçma şeyler olamıyacağınr ve si
~ irhazlığın insan kafasının u~ıdurduğu 
bir hayalden ibaret bulunduğunu söy
Jiyenler vardı. Fakat bu sözlerin arka. 
sında en büyük düşmanını: aklisetimi 
gören kilise derhal harekete geçerek 
bütün vasıtalarını seferber etmiştir. 
İlk iş olarak Papa 8 inci İnnosans 
2 - kanunuevvel • 1484 de bir tamim 
neşretmistir. Bu tamime göre şeytan ile 
zina etmek, şeytan ile ittifak yapmak, 
erkeklerde akamet ve kadınlarda kısır
lık hasıl etmek, ademi iktıdara sebeb 
olmak gibi şeyler sihirbazların yaptığı 
işlerdendir. Bunun böyle olduğuna inan
mıyanlar, ne kadar büyük rütbede olur
larsa olsun lra, afarttz edilecekler ve 
icab ederse cezalandırılm2k için dünya 
mahkemelerine teslim olunacaklardır. 

19 uncu asrr muharrirlerinden Herglu
röther Papanın bu tamiminin bir şefkat 
ve muhabbet nümunesi olduğunu yaz -
mı§tır. 

* 
On be~.inci asırda "sihirbaz çekici" 

diye bir kitab intişar etmiştir. Bu kita
bın başında Papanın bir mukaddemesi, 
kırahn müsaadenamesi ve Kolonya şeh
ri üniversitesi ilahiyat fakültesinin bir 
takdirnamesi var. Kitab sihirbazlara 
nasıl muamele edileceğini anlatmakta
d·r. Bu kitaba nazaran sihirbazlar mu
hakeme edilirlerken kendilerini müda
faa için bir avukat tutabilecekler, fakat 
bu avukatı intihabta serbest olmıya

caklardır: yani mahkc.me istediğifti mü
dafaaya memur edebilecektir. Hakim 
avukata zrnd:klığı müdafaadan içtinap 

etmesini ihtar edecektir. Muhbirlerin 
kim olduğu avukata haber verilmiye -
cek. ancak avukat dindar ve kiliseye 
sadık bir adamsa, hiç kimseye söylemi
yecegıne yemin ederek muhbirlerin 
isimlerini öğrenebilecektir. 

* Sihirbazlık davalarında hakim ma:ı:-
nuna "havayı kirleten ve insnalara ve 
hayvcınlara sari hastlark a:iılayabilen si
hirbazların mevcud olduğuna inanıyor 
musun?'' diye sorncaktır. Maznun çok 
kere bu suale menfi cevab verir. (Yani 
iptidai bir akıl bile böyle bir şeyi ilk 
defa kabul etmek istemez ve ancak ki. 
lisenin işkenceleri ona bu saçmayı söy
letir.) Halbuki mahkemeyi memnun 
etmek için: "Bu hususta bir karar ver
mcği yliksek makamlara bırakırım .. " 

demesi lazımdır. Bunun için ilk inkar
dan sonra kendisine şu sual sorulacak. 
tır: "Şu halde sihirbazları niçin diri 
diri yakıyorlar? Yoksa bunlar masum 
oldukları halde mi öldürülüyorl2r?" 
Maznun buna "hayır!" derse kendi ken
dini cerhetmiş olur ve şüpheli telakki 
edilir. "Evet!" derse kiliseyi masum -
ları yakmakla itham ederek derhal ölü
me müstahak olur .•. 

• Hakim sihirbazlık mahkemelerinde 

Atalarımızın ve ninelerimizn artık 

tarihi bir değer kazanmış olan ince ve 
eşsiz eliJleriyle bugünkü sanakirlarımı
zın yarattıktan eserlerin teşhir edilece
ği "elişleri ve küçük sanatlar'' sergisinin 
tanzimine başlanılmıştır. 

Sergide teşhir edilmek üzere miize
lerden, vatandaşlardan toplanan, başta 
İstanbul olmak üzere büyük küçük di
ğer vilayet merkezlerinden kasaba ve şe
hirlerden ve hatta köylerden gönderil· 
miş olan eşya ve nümunelerin maddi 
kıymeti büyük bir yekun tutmaktadır. 
Sanat kıymetleri ise sonsuzdur. Ve sa
dece İstanbul müzelerinden toplanarak 
getirilen eşyaya 400 bin lira sigorta be
deli verilmiş olması bu sergide teşhir e
dilecek olan eski el işlerinin yüksek de
ğerlerini açıkça gösterir. 

İstanbul elişi ve küçük sanat erbabı 
29 ilkteşrinde açılacak olan bu sergiye 
yarım milyon liralık yeni eşya ile işti

rak eylemektedirler. 

937 İzmir f uvarına 
hazırlık 

İzmir, 10 (A.A.) - Fuvar komite
si 1937 yıiı arsıulusal İzmir fuvarını ge
çen yıllardan üstün bir şekilde hazırla
mak için şimditlen faaliyete geçmiş bu
lunmaktadır. Bu maksad1a belediye ve 
komite reisi Behçet Uzun başkanlığın· 
da toplanan fuvar komitesi 1937 arsıu· 
lusal İzmir fuvarının 20 ağustosta açı
larak bir ay devam ettikten sonra 20 
eylulde kaanmaı;,na karar vermiştir. 

Muğla'da tarım 

kooperatifleri 

Muğla. 10 (A.A.) - Ege mıntakasın
da tarım kooperatiflerinin teftişi ve 

satış kooperatifleri teşkili için dolaşan 
iki mütehassıs şehrimize ~elmiş ve va
linin başkanhgında yapılan toplantıöı:t 

satış kooperatiflerinin te~l:ili ve koo
peratif birliklerine bağlanım.sının fay
d<ılı olacağı neticesine varılmıştır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde giimrük mu

hafaza örgütü. biri ölii biri yaralı 97 
kaçal:çr, 1333 kilo gümrük kaçağı, 833 
kilo inhisar kaçağı, 7349 defter sieara 
kağıdı, 97 türk lirası, iki tüfek, 20 mer
mi, 1722 kesim hayvanı ile 4 7 kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

maznunun can dü~manlarını şahid ola. 
rak dinleyemez. Fakat bir şahidin can 
cüşmanı telakki edilmesi için maznun
iıı onun~ arasında bir kan davası mevcud 
o!ması lazımdır. Böyle olmıyanlar şa
hiıl olar3k dinlenebilir ve ifadeleri 
!1iikme esas teşkil eder. 

(Sonu var) 

(Başr i. inci sayfada) 
mahdud ve fakir bir beyan vasıtası ile 
dilimizin düğümlü kalması doğru bir 
şey olur mu? Esasen Güneş - Dil teo • 
risinin bu yüksek ve zaruri ihtiyaçtan 
doğduğu malumdur. Türk jenisinin bu 
eşsiz buluşu, çok kelimelerin asırlar

danberi mahiyetlerini gizleyen yaban
cılık örtüsünü kaldırarak bunların aslı
nı meydana çıkarmıştır. Bu yıl Dolma
bahçe sarayında toplanan üçüncü Dil 
Kurultayiyle umumun ıttıla ve tetkik 
gözü önüne konan Güneş - Dil teori
sinin her koldan tatbik ve istifade sa
hasına atılması, yalnız bir dil bilgisi işi 
değil, aynı zamanda kültürün yüksel
mesine matuf bir milli ve vatani vazife 
haline de gelmiştir. 

Bugünden itibaren (Ulus) un sütun
larında çıkmaya başlıyacak olan bu 
yazıların çoğalması, dil meraklılarının, 
bu kabil temrinlerle hem ihtisas çalış
malarına yoldaşlık, hem de milli bilgi
nin genişlemesine yardımcılık etmele
ri temenniye son derece §ayandır. 

"Sükun" kelimesiyle başlıyoruz. 

* * "' 
SUKCN 

Yukarda söylediğimiz veçhile bu 
kelimenin lugat kitabında bulunabilen 
müşterek mefhumları şunlardır:- Dur
gunluk, kımıldanmamak, dinmek. 

Şimdi meğhazlere mürac:\at edelim: 
Elimizdeki en büyük Arab lugatı ki

tabı olan (Kamusi • Muhit) a göre sü
ktın: karar ve aram eylemek, dinmek, 
bh· mahalde mustakar olmak. (Görülü
yor ki burada "sükQn" kelimesini ma
nalandırırken lugat kitabı, "karar'', 
"aram" "mustakar" gibi sözler kulia
nıyor. Bunların yabancı dilden olduk • 
lan kabul edilince elde türk&e olarak 
bir "dinmek'' kelimesi kalıyor.) 

(Kamusu Türki) ye göre sükün: 
durmak hareket etmemek, kımıldan

mamak, aram, rahat, asayiş, iztirapsız
lık, durgunluk, rakitlik, dinme, durma, 
munkati olmak (görülüyor ki arapça ve 
farsça diye tanıttırrlan aram, rahat, 
asayiş, iztırap, rakit, nıunkati kelime
leri haricinde sükfın sözüne karışık o
larak, durmak, kımıldanmamak, din
mekten başka bir şey yoktur.) 

(Al.terii kebir) e göre sükun: sakin 
olmaktır. (bu, bir izah değildir; bir 
isim masdarı ismi fail ile anlatmağa ça
lışmak kelimeyi manaland •rmak sayıl
maz. Bununla vaziyet hiç aydınlanma
mı~tır.) 

(Naci JJugati) sükun için: iztirap
sızhk, hareketsizlik diyor. (Bu da bir 
karanlıktan öbür karanlığa düşmek de
mektir.) 

(Sükun) kelimesinin umumi hayat
ta kullanış yerleri o kadar çok, kelime
nin türlü vaziyetlere göre karşılığını 

bulmak o kada:- lazımdır ki, "sükun" 
sözünün bir türk malı olduğunu isbat 

edebilirsek dilde büyük bir kazanç e
dinmiş olacağımıza şüphe yoktur. Gü • 
neş - Dil teorisi işte bu kazancı bite te• 
min ediyor. Filhakika bu teorinin ana. 
liz metodiyle kelime şu şekli alıyor: 

1 2 3 4 
Sükiın: uğ + üs + ük + un · - (uğ) 

1 - Uğ: Ana köktiir. Hareket ve fa· 
aliyet ifade eder. 

2 - Üs: Ana kök anlamının uzakla
şıp yayıldığını, yani yaygın bir 
sahaya dağılıp hareket ve faa
liyetten eser kalma

0

dığm: göa • 
terir. 1 

3 - Ük: Yukarıki hareketsizliği 
faaliyetsizliği kendi üztrinde 
tecelli ve tecessüm ettiren un
surdur •.• 

4 - Un: ki orijininde unğ dan b3§
ka bir fey değildir. Manayi ta· 
mamlandırıp isimlendiren ektir. 

Not. - Güneı - Dil teorisi iizerin. 
de çalışmıf olanların maltunu<tur ki 
{ş, ç, ı, c, z, 1) konsonlorının biri mtıs
bet, diğeri menfi yapan iki manası var
dır. Bu (sükun) sözündeki (s) ikinci, 
yani menfi manadadır. 

Şu halde (sükQn): hareketsizlik, fa
aliyetsizlik demektir. Bu manada hare
ketsizliği ve faaliyetsizliği biraz '8Jllll 
olarak düşünmemiz daha muvafıktır. 

Yani (sükun) denildiği zaman bu hem 
mevzuu bahsolan süjenin hareket ve fa. 
aliyetten uzaklaşması demektir, hem cif 
o süjenin etrafında sükOnu ihlil ede
cek her hangi bir hareket ve faaliyetiJl 

olmaması demektir .. SiikQn içinde bu
lunan bir insana göre gerek kendi ego. 

su, gerek (s) mıntakasına kadar olan 

sahanın bütün şümulü o sükOnu ihl~f 

edecek hareket ve faaliyetten kalmıf 

oluyor ki (sükün) kelimesinin asıl ma
nası da budur. 

Görülüyor ki kelime, kendisini ku
ran unsurların Güneş _ Dil metoduna 
göre tahlili neticesinde aldığı mana 
ile, türkçedir; binaenaleyh (sükQn) ke
limesine muhtaç olduğumuz yerlerde 
bunu kendi malımız olarak kullanabi
liriz. 1. MÜŞTAK MAYAKON 

Ziraat enstitüsü açıldı 

Ziraat enstitüsü tatili dün bitmi§ ve 
fakülteler dün aç.lmtstır. Derslere yarm 
başlanacaktır. 

ı Operatör 
Dr. Sadi Konuk 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Ankara postane caddesi N. 53 
telefon 1436 

Orman Çiftliği: Merlie7 sabş mağazasında çok 
ilıtiyaçlarınızı tenıin edebilirsiniz. 

çeşitli zengin çiçek 
...., 

magazasını açmışbr. · Bütün 

Tefrika: No: 64 

BiLtNMtYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Bununla beraber, uzviyetin umumi değişik
~ni ifade eden hadiseler de vardır. Mesela bir 
deri yarasının teneddübü zamanı hastanın yaşı 
ile mebsuten miitenasib olarak tehalüf eder. 
~iliriz ki yaralanan derinin kendi kendini tamir 
~esindeki yürüyü§ du Noüy tarafından tanzim 
~imiş olan ilci formülle hesab edilebilir. ilk 
formül, yaranın sathına ve yaralının yaşına tabi 
~lan ve teneddüb rakamı denilen bir emsal ve
th'· Bu rakamı, ikinci bir formüle tatbik edip bir 
qç gün anr ile yara iki kere ölçüldükten sonra 
~neddübün ne kadar vakit sonra nihayet bula
~ğını söylemek kabildir. Yara ne kadar küçük 
~~ hasta ne kadar gençse bu rakam da o derece 
~yüktür. 

l Du Noüy'nin bu rakamı kullanmak suretiyle 
"lllmuş olduğu lugaritma muayyen bir yaşın 
~'?:'ir edici karakteristik faaliyetini ifade etmek
t:•r. Bu lugaritma, yara sathının cezri mikabı ile 

hsettiğimiz rakamın darbı hasılma miisavidir 
~~ variyasyonlarının münhanileri teneddiibi;n 
bi lttni yaşındaki bir kimsede kırk yaşındaki 

t kimseclekinden iki kere daha çabuk vuku 

bulduğunu gösterir. Bu formülle; delaleti ile bir 
yaranın tamir etme zamanından hastanın yaşı
m istihrac etmek kabildir. Fiziyolojik zaman da 
ilk defa bu usul ile ölçülmüştür. On yaştan kırk 
beşe kadar neticeler gayet sarihtir. Olgunluk 
yaşının sonundan itibaren ve ihtiyarlık esnasın· 
da teneddüb rakamının variyasyonlan manalı 
sayılabilmek için çok zayıftır. Bu usul bir yara· 
nın mevcudiyetini istilzam ettiğine göre fiziyo• 
lojik yaşın ölçülmesinde ondan istifade oluna· 
maz. 

Yalnız kan plazmasıdır ki, ömrün uzunlu
ğunca, bütün vücudun ihtiyarlamasına aid ka
rakteristik hadiseleri izhar eder. Filvaki onda bü
tün uzuvların ifrazları vardır. O, nesiclerle bir
likte bir kapah cümle teşkil ettiğinden, değişik· 
liklerinin akisleri nesiclerde ve bilmukabele u
zuvlarda görülür ve hayatın devamınca inkıta
sız değişikliklere uğrar. Bu değişiklikler de şi • 
mik tahliller ve fiziyolojik teamüllerle ortaya 
vurulabilir. Plazma, yahud ihtiyarlıyan bir hay· 
vamn seromu, höcre topluluklarının büyümesi 
üzerinde tesirini yavaş yava~ tadil eder. Sero
mun içinde yaşayan bir höcre kalabalığının sat
hı ile tu71u mahlulde yaşayan diğer bir höcre ce
maatinin sathı niRbetine büyüme rakamı adı ve
rilir. Seromun aid bulunduğu hayvan ne kadar 
yaşlı olursa bu rakam da o derece küçiilür. Bu 
miiterakki küçülme sayesindedir ki fiziyolojik 
zamanın ıttıradı ölçülebilir olmuştur. Hayatın 

ilk günlerinde serom höcre topluluklarının bü
yümesini tuzlu mahlulden fazla geciktirmez. 
Bu sırada rakamın kıymeti vahide yaklaşır. Son
ra, hayvan ihtiyarladıkça serom, höcrelerin ço
ğalmasını yavaş yavaş tevkif eder. Ve rakamın 
kıymeti de müterakki surette düşer. Hayatın 
son senelerinde bu rakam hemen hemen sıfıra 
yaklaşır. 

Evet bu usul muhakkak ki henüz pek ipti
daidir. Hayatın başlangıcında ve ihtiyarlama • 
nın çok süratli olduğu devirde fiziyolojik za
manın ilerleyişi hakkında oldukça sarih malu
mat vermektedir. Fakat -ihtiyarlık çağında yaşın 
değişişlerini kafi derecede göstermemektedir. 
Bununla beraber köpeğin hayatını fiziyolojik 
zamanın on vahidine taksim imkanını vermiştir. 
Bu hayvanın devamı, yıl yerine bu vahidlerle 
ölçülmek kabildir. Demek ki fiziyolojik zamanı 
güneş zamanivle kıyaslamak imkanı v~rdır. Ve 
o zaman, bunlar arasında ıttırad pek mütehalif 
görünmektedir. Rakamın kıymetini kronolojik 
yaşa nisbetle temsil eden miinhani ilk yılda bir
denbire dü~mektedir. Sonra, ikinci ve uçuncii 
seneler zarfında inhina yavaş yavaş azalmakta
dır. Olgun yasta ise düz bir hat haline gelmeğe 
meyletmektedir; ihtiyarlıkta ise tamamiyle uf
kileşmektedir. Bu münhani gösterir ki ihtiyarla
mak hayatın başlnagıcında sonundakinden hız
lıdır. !lk senede, ondan sonrakilerden çok fizi
yolojik zam~n vahidi mevcuddur. Çocukluk ve 

ihtiyarlık kevkebi sene ile ifade olunduğu vakit 
çocukluk çok kısa ve ihtiyarlık ise çok uzundur. 
Bunun tersine olarak fiziyolojik vahidlerie öl
çüldükleri takdirde çocukluk çok uzun ve ih~ 
yarlık ise çok kısadır. 

UI 
Fiziyolojik zamamn vasıflan. - f"ıziyolojik za. 

marun intizamsızlığı. - intikal etmezliği. 
Fiziyolojik zamanın fizik zamandan büsbü

tün başka olduğunu biliyoruz. Şayed bütün sa• 
atler yürüyüşlerini hızlandırsalar veya yav8§lat
salar ve arzın dönüşü de veznini değiştirse de
vamımız gene değişmez, fakat bize çoğalıyor· 
muş veya azalıyormuş gibi ~örünürdü. Böyle
ce bilirdik ki günq zamanında bir değişiklik hasıl 
olmuştur. Fizik zamanın öni.ine düşmüş, ilerle
mekte bulunmmı olduğumuz halde fiziyolojik 
zamanı lefkil eden iç olU§larm veznine göre ha· 
reket etmekteyiz. Bizler, sadece, bir nehrin sat· 
hında yüzen toz tanelerinden ibaret değiliz; ay• 
nı zamanda, cereyana uyarak giden ve onun 
hareketine göre suyun yüzünde yayılan yağ 
zerresiyiz de. iç zaman bizzat kendimiz olduğu• 
muz halde fizik zaman bizim yabancımızdır. 
Halihazmmız, bir saat rakkasmın hali hazın gi
bi boşluğa dökülüp yok olmamaktadır; kendini 
lıem şuura, hem nesiclere ve hem de kana kay• 
detmektedir. Bizler, hayatımızın bütiin h5.dise• 
lerine aid uzvi, psikolojik ve halti izleri taşı· 
maktayıı; (Sonu var). 



• 

't 

Ademi Müdahale komitesinde anla§maya muhalif hareketlerde bulun- ı 
duğunu iddia ederek demiştir ki: Maliye tahsilatında 

gelişme 
Bugünkü at yarışlart 

Almanya, İtalya ve Portekiz hakla
rındaki ithamı reddettiler 

Lcındra, 10 (A.A.) - DNB. ajansı 
Londradaki İspnaya komitesinin dünkü 
toplantısı hakkında aşağıdaki izahatı 
vermektedir: 

Gece yansına doğru neşredilen reı· 
ml tebliğ, verilen şikayetlerin mümkün 

• 
Anlaşmanın bozulduğunu §İddetle 

reddeden B. Grandi 

olduğu kadar dikkatle tetkik ve tevsi e· 
dilmesinin umumi menfaat adına lüzum
lu olduğu kanaatine varıldığını kaydet· 
mektedir. Komite başkanı, nizamname 

mucibince alman, italyan ve Portekiz 
1.l''.kümetlerine ispanrol hükümeti tara-

fından verilen vesikaları tevdi edecek, ve 

bu hususta tam bir fikir edinebilmeleri
ni temin için bu vesikalar hakkında tah

riri izahat vermelerini rica edecektir. 
Memleketine karşı yapılan her itha

mı §iddetle yalanhyarak reddetmiş olan 
İtalyan delegesi, bu ithamın tamamiyle 

terdir. Sovyet delegesinin Jiomiteye yol· 
ladığr 6 ilkteşrin tarihli bir mektubta, 
Porteki% hükümeti anlaşmayı çiğnerniı 
olmakla itham edilmekte ve ispanyol. 
Portekiz hududuna bir tahkik kornisro-
nu gönderilmesi tekliE olunmaktadır. 

Bu mektub mevzuubahis olduğu sı· 
rada Portekiz delegesi hlikümetinden 
talimat almadıkça bu hususta hiç bir 
müzakereye girişemiyeceğini söylemiş ve 
salonu terketmiştir. 

Saat 16 da görüşmelere yeniden baş· 
lanmıştır. Başkan, Portekiz delegesinin, 
salonu terketmiş olmasının Portekiz hU
kümetinin müzakerelerden çekilmesi 
şeklinde tefsir edilmemesi lazım geldi. 
ğini delegenin kendisine söylediğini bil
dirmiştir. 

Nizamname mucibince başkan, Sov· 
yetler birliğinin şikayetini derhal Por
tekiz delegesine verecektir. Komite, 

• Portekiz hükümetinin bu hususta vere
ceği cevab gelmeden bir tahkik komis
yonunun yollanması meselesini münaka-
şa etmenin varid olamıyacağı fikri üze· 
rinde ittifak etmi§tir. 

Komite bundan başka Sovyetler bir· 
liği delegesinden 7 ilkteşrin tarihli diğer 

bir mektub almıştır. Bu mektubta deni
liyor ki, sovyet hükümeti, ademi mü. 
dahale anlaşmasının durmadan ayak al-

tına alınması ile doğan vaziyetin bu an
laşmayı hükümsüz yapmasmdan kork
maktadır. Sovyet hükilmeti, bu anlaş

manın, onu imza eden bazı d~vletler ta· 
rafından güdülen askeri himayenin bir 

koruma aleti geklinde kullanılmasına 
asla razı olamaz. Bu itibarla sovyet hü
kUmeti §Unu bildirmek mecburiyetinde· 

dir ki, anlaşmaya muhalif hareketler 
derhal durdurulmadığı takdirde, bu an-

- Sovyet hükilmeti anla~ma ile ka. 
bul edilen teahhüdlerden azade kalmak 
maksadını takib ederse, bunu, ha,sız ' 
muahazelerle, böyle bir hareketin mesu
liyetini başkalarına yüklemek auretiyle 
yapmaması lazımdır. 

Sovyet hükümetinin kullandığı me. 
todları ıiddetle protesto eden İtalyan de
legesi, İtalyanın, anlaşmanın, onu imza 
eden bir devlet tarafından tek taraflı 0 • 

!arak ibtalinden doğacak hadiselerden 
hiç bir mesuliyet kabul etmiyeceğini ve 
bu mesuliyetin ancak anlaşmayı ibtal e· 
den tarafa raci olacağını söylemiştir. 

Alman delegesi, sovyet delegesi ta
rafından yapılan tebliğatın nizamname 
hükümlerine uygun bulunmadığını, bu 
tebliğatın sırf siyasal bir hareket olarak 
kabul edilmesi lazım geldiğini ve bun. 
dan dolayı onların komite salahiyeti dı· 
şmda bulunduklarım söylemiştir. 

İtalyan delegesi, anlaşmanın çiğnen
memesi hakkında tedbir alınması lüzu
mqnu ileri sürmüştür. Komite sovyet 
delegesinin iddiası hususunda müsbet 
bir teklif karşısında kalmadığından bu-
na dair bir teşebbüsde bulunmak imka-
nı görülememiştir. Bununla beraber ha· 

(Başı 1. inci say/ada) 
olarak 9.640.000 lira fazlalık vaı:dır ve 
bu menbalar şunlardır: 

Gümrük ve ardiye resmi, inhisarlar 

hasılatı, ithalattan alınan muamele ver· 
gisi ile sınat müesseselerden alınan 

muamele vergileri. 

Hayvanlar vergisinin talısilat nisbe· 

tinde geçen seneye nazaran bazı vıla· 

yetlerde vasati % 10·12 kadar noksan 

görülmektedir. 2.600.000 lira olan bu 
tahsilat noksanı geçen ı>ene indirilen 
vergi nisbetinden tevellüd etmiş ve an
cak bu tenezzül nisbeti büdce tanzimin
de göz önünde tutulmakla beraber tah
silatın umumi mukayesesinde dahi di· 
ğer menbaların verdiği fazlalıklada te· 

lafi edilmi~tir. Tahı;ilat teşkilatının ya
rısının hususi idarelere devrinin de bu 

tenezzüle tesiri olmuştur. 1Ieriki aylar· 

da bunun telafi edileceği tabii bulun· 
muştur. 

Kazanç vergisinde ise 582.200 lira· 
lık bir fazlalık görülmektedir. 

·----.. -··---
Gündelik. 

zı delegeler, tali komite tarafından ileri 
sürülen bir teklif hakkında hükümetle· 
rinden talimat almak istediklerini söyle
mişlerdir. BVDCE GELIR1NDEK1 ARTIŞ 

Son olarak delegeler şu noktalar ü
zerinde anlaşmışlardır: 

Delegeler, kısmen silah ve harb mal

zemesi yüklü ve İspanyaya giden bir ge

minin durması takdirinde takib edilecek 
hareket hakkında komiteye tamamlayı. 

cı mah1mat vermelerini hlikümetlerin

den istiyeceklerdir. 

BB. Blum .. Eden konuşfnası 

Londra, 10 (A.A.) - B. Eden ile B. 
Blum arasında dün yapılan konuşmayı 
mevzuu bahis eden Times gazetesi di
yor ki: 

B. Blumun adetnl müdahale anlaş-

(Başı 1. inci sayfada) 
Ancak bu sayededir ki bir sene 
sonra milli, iktısadi noktai nazar· 
dan daha kudretli bir halde bulu· 
nuyoruz." 

keyfi olduğunu ve hiç bir esasa dayan- • 
madığını söylemiştir. Delege, İtalyan hü

kümeti tarafından verilecek cevabın bu. 
nll kati bir şekilde isbat edeceğini ila
ve etmiştir. 

Alman mümessilleri hilkümetleri na· 
mma buna benzer kayıdlar ileri aürmÜ§· 

laşma ile kabul ettiği teahhüdler hU
kUmlerinden kendisini kurtulmuş adde. 
decektlr.,, 

İtalyan delegesi, Sovyetler birliğinin 

masını tesirli kılmak hususunda çalışma-

! srnı İngiliz hlikilınetinden istediği ve B. 
Edenin bu hususta beyanatta bulundu
ğu muhakkaktn'. 

1936 büdcesinin dört aylık ge· 
lir rakamları, bize yurdun artan 
kudreti ile, yurddaşların emniyet 
ve huzur içindeki gayretini gÖs· 
terir. Bu kudret ve gayret ise, ke
malizm prensipleri içinde yüce 
yarını veren iki büyük kaynaktır. 
Biz bu iki kaynağın yalnız kıyme
tini biliyor değiliz, onlardan bü. 
tün verimiyle faydalandığımızdan 
da şüphe etmiyoruz. Riyazi neti
celer ise bizi daiına teyid etmek
tedir. 

Kemal ÜNAL 

(Başı 1. inci sayfada) 
Dördüncü koşu 4 veya daha yutcad 

yaşta yarım kan ingiliz at ve kısrakll
rına mahsustur. Bu koşuya da S hayva8 
iştirak etmektedir. 

Beşinci koşu tam ve yarım kan arab 
atlarına mahsus (handikap koşuau) dllf 
ve bu koşuya 9 hayvan girmektedir. 

Bugün gerek koşuların gerek ba1" 
vanların çokluğu ve kuvvetlerin biri~ 
rine yakın olması bahsi müşterekin hl" 
raretli olacağını göstermektedir. Çiftt 
bahis birinci ve ikinci koşularla döP 
düncü ve be~inci koşular arasındadır. 

Yeni salon da bu hafta açılmal:ta" 

dır. Müzik ve dans vardır, Salon Ka&"' 
piç'in idaresindedir. 

POLiSTE: 

Bir otomobil kemli kendine 
yürüdii 

Dün saat 16 da memurlar kooperati
fi yanından Bendderesine giden caddt 
üzerinde durmakta olan 230 numaraJI 
otomobil, henüz tesbit edilemiyen bir se
beble birdenbire harekete geçmi§ ve yol 
kenarında bulunan seyyar satıcı CenıA" 
lin işport:asına çarptıktan sonra cadd~ 
den ayrılarak terzi dükkanına ginniıtit• 

Ayna, tarak ve saire satan Cemalia 
8-9 lira raddesinde bir zaran vardır. Tef' 
zi dükkanının ön tarafı harab olmuştur~ 
Polis hadiseye derhal el koymuı ve taltc 
kiata başlamıştır. 

Yakalanan yankesiciler 
İstasyonda üzümcü Hüseyinin c. ·bi'll' 

den 11 lirayı aıırmağa çalı§an sabıkalı 
Ramazan ve gene istasyonda Alinin ce
binden iki lirasını alan ıabıkalılardaJI 

Süleyman ve Ali Rıza ıuç UatU yakal'
ıtarak cumuriyet milddeiumwniliğine .,. 
rilmişlerdir. 

Sarhoş bir kat:lın 
Hamza kızı Muzaffer adında bir k .. 

dın saat 20 sularında Yeniıehir sokakla• 
rında sarhoı olduğu halde bağırıp ~ 
ğırmakta iken yakalanarak cumuriJet 
müddeiumumiliğine gönderilmiıtir. 

Diyanet İşleri 

Mirac 
Reisiğinden: Hariciye Vel{alctin den : . A.dJiye Velialetinden : 

Kandili 
Recep ayının ilki 18 eyHil 936 cuma gününden tesbit edildiğine 

nazaran 13 birinci teşrin 936 salı günü akşamı (Çarşamba gecesi) 
Mirac gecesi olduğu bildirilir. (1316) 2-4909 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğün-
den: 

Erzali l\f ünaliasası 
Cinlli Kilo Kilo fiyatı Lira teminatı 

asgari azami Tahmini Tutarı Muvakkat 
Li. Ku 

Sade yağ 2100 2700 85 2295 172 13 
Z. Ya'ğr 900 1400 60 840 63 00 
8. Peynir 1350 1850 38 703 52 73 
Süt 1000 1250 13 162,S 12 19 
Yoğurt 1000 1500 20 300 22 50 
Yumurta 24000 28000 2 560 42 00 
T. Bamya 200 300 20 60 4 50 
T. Fasulya 1800 woo 12 240 18 00 
Kabak 1000 2000 5 100 7 50 
Bakla 400 500 8 40 3 00 
Domates 700 1000 5 50 3 75 
D. Biber 300 400 15 60 4 50 
Patlıcan 1300 1500 15 225 16 88 

)1 ~nkara Hukuk Fakültesi leyli okuyucuları için mayıs 937 niha-
yetme kadar alınacak olan yukar~da cinsleri hizalarında miktarlrı 
v~ ~hmini fiyatı ile tutarı ve teminatı yazılı 13 kalem erzak açık 
e sıltmeye konmuştur. İsteklilerin 31-10-1936 cumartesi günü saat 
l0,5 da Fakülteve gelmeleri. (1319) 2-4912 ---

MÜTEAHHİT FAHRİ DURAL 

6 Taksitle 
ODUN, MEŞE KÖMÜRÜ ve LİNYİT KÖMÜRÜ 

Satış.ma başladı. 
~dunlarımız kuru mese, kömürlerimiz en eyi cinstendir. 400 
kılodan fazla satışlarda nakliye bize aittir. Sayın müşterileri-
mizin icra dairesi karşısında Genel İş Bürosuna müracaatları. 

Tel: 1475 

SAfILIK ARSA, EV ve APARTIMANLAR 
•••• Genel İş Bürosu. Tel: 1475 ••••1 
Etlik: Ba)rtari l\lerkez l,al)tlt"at u

varları Direktörlüğündeıı : 

Hariciye Vekaletinde münhal bir daktiloluğa imtihanla bir ba· 
yan alınacağından talip olanların vesikalariyle birlikte 15-10.936 
tarihine kadar ut işleri dairesine müracaatları (1291) 2-4865 

---------------------------------~-----·----------~ P. T. T. Binalar ve 
levazım müdürlüğüııd~n: 

TekerlelC Muhammen bedel Teminatı 
7500 Telsiz perforatör ve OndUlatör bandı 1375 lira 104 Lira 

50000 Zamklı ve zamksız Hük bandı. 4100 ,, 308 ,, 
2500 Simens perfore bandı 1975 ., 149 ,. 

1 - Yukarda yazılı üç nevi Band ayrı ayrı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 24-10-936 tarihinde Ankarada P. T. T. Umum Mü
dürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek 
ve alacakları makbuz ve şartnamede yazılı belgelerle mezkur tari· 
he müsadif cumartesi günü saat 10 da sözü geçen komisyona mü
racaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden ve İstan
bul Levazım Ayniyat muayinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(190) 2-4198 

------------------------------~ 
Başvekalet Daire ve Levazım 

Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş, on dört bin litre benzin. 
2 - İhale, açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tah.min edilen bedeli (üç bin yedi yüz seksen) liradır. 
4 - Eksıl~~~ l~}.O 1936 çarşamba gü~ü saat on beşte başveka

let levazım mudurlugundeki eksiltme komısyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı iki yüz seksen üç lira elli kuruştur. Ek

siltmeye girecekler bu parayı maliye merkez muhasebeciliği veznesi
ne t eslim ile alacakları makbuz ile birlikte komisyona müracaat ede
ceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi levazım müdürliiğünde görülebilir. 
(1112) 2-4633 

•Cx1x1zfl":Ji1x1x1ı: :ı: a: :ı:t1y1,:CT1x1ı: :r1x1ı: ;ı: ;ı: ;ı: :rl;ı• 

Piyango Samanpazarı 
Su besi 
~ 

15 birinci teşrinde Samanpazarı otobüs durağı İstihlas kah
vesi yanında açılıyor. 

Ankara Piyango 

'l'eftiş hc}reti kalemine iki katip alınacaktır. Memurln 1Canun~ 
nun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olanların evrak ve vesaikini 
alarak nihayet bir hafta zarfında tefti§ heyeti reisliğine müracaato 
ları lian olunur. (1323) 2-4914 

Ankara Hukuk F~kültesi Direktörüğün
den: 

Su Münakasası 
Cinsi Mikatrr Tahmini fiyatı Tutarı Teminatı 

Teneke Kuruş Lira Lira 
Menba suyu 5000 15 750 56,45 

Ankara Hukuk Fakültesi için alınacak olan menba suyu açık e~ 
siltmeye konmu~tur. İsteklilerin 31-10-936 cumartesi günü aaat U 
de Fakülteye gelmeleri. (1317) 2-4910 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğün~ 
den: 

Kok: Kömür Münakasası 
Cinsi Miktarı Tahmini fiyatı Tutarı Temınatr 

Ton Lira Kuruş Lira Lira 
Kok kömürü 65 31 00 2015 151,13 

Ankara hukuk fakültesi için al:nacak kok kömürü açık eksilt;. 
meye konmuştur. İsteklilerin 31-10-936 cumartesi günü saat 10 da 
Fakülteye gelm~i. (1318) 2-4,9c_.,.ıı.._ _____ _ 

Ankara Orman Fidanlık 
Direktörlüğünd~n : 

Ankara orman teşcir sahasının marmara seri için (25) ve or• 
man fidanlığı için (2) ki cem'an (27) ton yerli kok kömürü bedel 
ihale (5) gün zarfında marmara ve fidanlığa teslim edilmek üzere 
10-T. evvel 936 dan 23 üne kadar (15) glin müddetle açık askrya 
konulmuştur. 

Talip olanları şeraiti münkasayı anlamak üzere orman fidanlık 
müdüriyetine ve ihale gilnü olan 23,T. evvel cuna günü aaat (15) 
de %7,5 teminat akçesiyle Vilayet muhasebe müdüriyetinde müte• 
şekkil komisyona gelmeleri. (1310) 2-4894 

~· T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - 100.000 metre tek ve 40.000 metre çift nakilli sahra kabJ..,su 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Mezkur miktar kabloların muhammen bedeli S.000 ve mu• 

vakkat teminatı da 375 liradır. 
3 - Eksiltme 20-11-936 tarihinde ve saat IS de Ankarada P.'1". 

. Müessese hnvıınntı için açık eksiltme suretile alınacak olan 
40,000 kilo a.rpanın .eksiltme mü~deti 10 gün uzatılmıştır. Tahmin 
edilen bedelı 126? lı~?d.ır: İhalesı 20.ı~ ·935 sah günü saat onbeş· 
tedir. Şartnamesı Mudırıyetten bedelsı~ verilir. Eksiltmeye gire· 
celtlerin 2490 sayılı kan~da Y.azılı vesaıkle muayyen gün ve saatte 

·ı94 lira 50 kuruşluk temınatlarıle beraber Zira::ıt Veldileti muhasebe 
na. ~irektörlüğündeki satın alma komisyonuna müracaatları. (1299) 

Jandarma Genel Komutanlığı An
k.ara Satınalma Komisyonundan : 

Jandarma genel kamutanlığına ait Ariel marka evrak moto· 
sikleti 26-10-936 pazartesi günü saat (10) da açık artırma ile satıla
caktır Motoru görmek isteyenler her gün, artırmaya girmek iste· 
venlerin belli gününde komisyona baş vurmaları (1314) 2-4895 

T. umumi müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda ya
pılacaktır. --

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine yatırarak ve ala• 
cak1arı makbu.: veya kanunen muteber teminat mektubunu ve şartna· 
mede yazılı belgeler:e beraber mezklır tarihe müsadif cuma günU 
saat on beşe kadar mezkOr komisyona müracaat edeceklerdir. J 

5 - Şartnameler Ankarada levazım müdürlüğünden ve İstanbU • 

F: 2.4881 
da levazım a~niyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 6D 

(1193) , 2 :7 



ASKERi F ABRIKALAR. UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI 

94 ADET ERAT KAfUTU 
Tlhmln edilen bedeli (1034) lira olan yukarda mikdan ft cillli 

malzeme ukeri fabrika1ar umum müdürlüğil utm alma ko
unca 13-10-936 tarihinde salı günü uat 14 de pazarlık ile 

~dilecektir. Şartname parauz olarak komisyondan verilir. Ta
rin muvakkat teminat olan (77) lira (55) kuru' ve 2490 numa
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki YeUikle mezkur pn ve uatte 
"ıvona mincatlan. (1296) 2--4171 

l500 Kilo Kanarya unu boya 
1000 .. Wyq. 
150 ,. Kemik liyahı 
aoo • ZencifEe 
100 •• Çividi mavi 
IOO .. Meaina sarısı 
25 .. lletlqlil gelp 

TUmin edilen bedeli (2335) lira otan yu'lranda mikdan ft dnal 
haıı. malzeme Askeri Fabrikalar umum midflrlüğü utmalma ko. 
~onunca 2}-10.93' tarihinde çarpmba günü uat 14 de açık ek
.llltiiae ile ihale edilecektir. Sartname param oluü komisyondan 
1'rilir. 

Taliplerin muvakbt teminat olan (175) Hra (13) kunıt 'ft Z490 
~ kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaailde meakar gün w 
!llatte komisyona miiracaatlarL (1233) 2-4779 

100 - 200 TON MUTAHHAR PAMUK 
Tahmin edilen bedeli (90000) lira olan yubrda miktarı ve cimi 
lr malzeme Aakert fabrikalar umum mildilrlilifl utm alma ko
onunca 23-l l-936 tarihinde pazarteli ailnfl aat ıs de kapalı 
ile ihale edilecektir. ş.rtaame (Dart) lira (50) kunat mubbi-

de komisyoaıdan verilir. Taliplerin muvakkat temnat olan (5750) 
havi teklif melrtuplenm mezkQr gilnde aaat 14 e kadar ko

l}·ona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun Z ve 3 
-ıdelerindeki veaailde mezktr cnn ft saatte komisyona milracaat-
. (1163) 2-4805 

MlLLl MODAFAA VEKALETi 1 
""ATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARJ 

iLAN 
1 - Beher ldlonna 80 kurut kıygıet biçilen 150 ton Hint '8fı 

lrapab zarfla ekailtmeye konmuıtur-
2 - llahuimıen bedeli 120.000 lira olup ilk inanç paruı nso ll-
ır. 

3 - lbalm 14-1CMS6 çarpmba gilnfl uat 15 dedir. 
4 - :Fennin idari tartnameaini almak istiyenler 000 kurutma
iliade M. il. V. •tm alım komisyonundan alabilirler. 
s.-Bbiltmqa.pı..celderia Z490 sayılı kanunun 2. 3 el madde

lerindeki bilgilerile ihale gününde ve ihale saatmdall en geç bir ... 
et"' ·Une kadar teminat ve teklif mektuplannı kanunun emri ns
ldıe mühürlü zarflar içerisinde M. il. V. satın alma komiayonUDa 
"ermeleri. (597) ı-;...J967 

BILIT 
~- Yapı: Abidin.,... Jrap&nde bir mutbü yapıllliur puarhla 
-onm-.tur. Kepf tutarı: 2414 lira 98 kuruttur. 

Keeif, proje ve prtııameli paraaiyle lnpat ıabeliadea alma~ 
ıır. ihalesi: 19·1o.936 puarte.ı ,Onfl .. t onblrdedir. hk teminatı: 
181 lira 13 kunlttur: Puarbla ıtreceklerden llgill bulunanlar 2490 
-, ıh kanunun 2, S cll maddelerinde istenen belgelerle birlikte pa
larlık gün ve vaktinde M. M. V. aatm alma komisyonuna ıelain-
ler. (1176) 2-4700 

BlLtT 
Yapı: Abidin pap köfkU civarındaki pavyona bir bela yaptırıl· 
a pazarlığa konmuJtur. Kqif tutan: 3254 Ura 87 ~ Ke

tif, proje ve .. rtnameli parasiyle inpat ıubeılndeti aluraCaktır. 
•!balesi: 20.10-936 salı gilnü saat onbirdedir. ilk teminatı: 244 lira 
12 lnıruttur. Puarlıfa «irec:eklerden ilgili bulunanlar 2.490 uyılı 
~unun 2. 3 ilncil maddelerinde istenen ~lgelerle birlikte pazar• 
"k da w. vaktinde il. lıl. V. satın alma komiQonuna gelsinler. 

!LAN 
(1174) 3 4698 

Kiremit aktarman: Etlikte aenmı n ap evinde pazar ıkla klre
lbit aktarılacaktır. Kefif tutarı: 199 lira 35 kuruıtur. ihaleli 14-10-
136 çarpmba ıünil aat onbirdedir. ilk teminatı: 15 liradır. Kefil 
"e prtları paruiyle inpat komisyonunda alm•caktır. Ekailtmeye 
lireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2,3 llncl mad· 
•eterinde latenea belgelerle birlikte paarlık gln n YÜtınde il. 
il. V. eatm abm tııcımiayonmıa &ıelainler. (1289) 3 48fi0 

BlLtT 
1 - 8434 kilo dural boru, çubuk, •ç levha ve perçin çivi &. 

talı zarfla ekli~ konmuftm'. 
..:...-:- TaluDln edllea bedeli 26.aao Ura olup Uk iuns puuı •11 

-a. 1 - ............. aıa.k ı.t11ml• US ~ .. lreNH••• 
..... v .... aı.. 1-Di•JODaDclm alırlar. 

4 - !Well 17·1Mll lalı cliDtl .. 15 deıılir. 
5 - Dlilt111179 lirec:eJdeıin HM» ..,.ıı baaallD u IDcl .... 

ielerincle 7Udz bilgeleriyle ihale ..,tinden bir uat evvel teminat 
,.e telsllf mektublarmı iL il. V. Atla alma komiayonuna ,. ... 
ım. (8) 3 aa 

BtLtT 
LtıLı - '154 Wlo )'UIDÜ ket• iplik Ye 1130 at mabra .... 
~ ISlk ebiltma 1c mQn•bap Jmamlaltur. 

2 - Tabmin edilen bedeli 1349 Ura eo lnuut OIUJ Dit ..... 
puuı ıoı lira 22 Jnuııttur. 

3 - tba1eal 27.SQ..916 salı gllnll aat 11 eledir. 
4 - ........,. ~lderla 2490 •Jlh mumun U indi ..ı

ielerinde lltenllen beJıeleriyle birlikte ihale ctln ve .. ımda il. 
il. V. Atın alma ~onuna varmalan. .. 1-4993 

ANKARA LEVAZIM AMlRLtQt 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARI 

ILAW 
r - Omnhon eratmm n.ti)'KI için 78000 kilo •de '9lr u.ıo

- tarihine ml•dlf lalı ı&nl aat ODbette bp9lı arfla mB•Jra. 

--~-.% - Tutan ~11ra olup teminatı mmkbtesl 4780 llrac1ır. 
8aiiDiımeai ihalenin yapılacafl Ankara leftZUD mnirlltf •tm alma 
1comiayonundan 351 kunat mukabilinde isteklilere verilir. Lteldi
lerln teminatı mnakkate môbu n tıeklif mektuplanm ve 2490 na
lliualı bmm• 1. 3 tıncO ımddelerilMlekl veaikalanm ea u aat 
•dlrde kadar meskQr komisyona vermeleri. (1070) z-4593 

iLAN 
1 - Ankara pmizonu eratİ ile harp okurlarmm lhti;vaçı ip. 

• da ,. ns. mitntar ve tatulan ile ID1lftkkat temlnatlan yazıtı iW 
lra e e ZG.10 936 tarihine IDU•dlf pazartesi alnü saat 15 de ve 
•çık eks" tme le alınacaktır. 

2- Şartname eri her~ komisyonda g8rfllebllir. 
3 - tmldllerin belli dil n aatte kanunun 2, 3 llncil maddele

rindeki V'Hikalula birlikte Ankara levazım amirliği satın alim llıo
nalsyoauaa aeı..ı.n. (1722) 

1-4913 
(:insi llilrdan Tutan llıwaldrat ........... 

Kilo Lira Ura Kuruıt 
45000 4500 m 50 
25000 2500 187 50 

' 
Ut.US 

FOTO 
MERAKLILARINA 

1 - Bir büyük ~ndisman makinesi (Lantem'f ~· 
tif Ememan dublanutiğmat. 

U - Bir 9x 12 el makineai, Refleks, objektif Zeİll-T-
1 : 2,7 f. 165. Obtüratör rido, 3 Şui ve çanta 

SATILIKTm 
Fu.ttan ietiEade ediniz 

Ailra: ULUS Bamnevinde G. M. rumzuna müracaat. 
Telefon: 1064 T qradan IOl1IDlara mektupla izahat verilir. 

2-4649 

Türk Hava Kunmıo 
BVYVK PiYANGOSU 

&imdiye kadar binlerce kiıiyl zencin etmiftir. 

6 mcı ke§ide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

200,000 liradır 
Aynca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (50.000) lirahk ild mükifat vardır. 

Nafıa Vekiletinden : • 

25Teırinlsani 936 çarpmt;a glinll aut 15 c1e An&rada Hafla 
Veklleti malzeme eksiltme komisyon odasında 55640 lira muham
~ ~elli (30) kalem atelya tPdhmnı .lça!ı ad lllUU ile U. 
edtmeu yapılacaktır. 

Muftkkat teminat 4032 liradır. 
Ebiltme prt;name ve teferruatı Aüara Vekalet malq.me mit

dGrlüiUnden 278 kun1f mulrabilinde Yerilir. 
latekliledıı teklif mektuplarıam reıamr pzetenla 7·5-93& tarih 

w 3297 sayılı mwhMl"da çıba talimatnameye ıöre Nafii. Veklle
tinden almmlf Ycaib ile birlikte 25 Tqriniaui 936 çarpnSia sllntl 
..atl+e b.dar Ankanıda Vckllıet m-'nme mldirlüiüM ...-Md 
Jlzmacbr. ( 1256) M87S 

Posta- ve T. T. Levazım 
Müdürlüğünden: 

t - satm atmaeü sa -. .-ttWana n. ., ew ..,, .... 
lefon açılı: ebiltmeye koauJmqtur. 

2 - Baatamı müi11•ıu 1*1eli S2SO w tem1ppts da 244 llnıl& 
1-Eı.nt.. 1 Udacl te1rin 36 tarihinde w uat 15 de Ankara. 

ela P. T. T. Umumi llfldGrlifpnde toplanacak alma Atim Jı:am1qo. 
awıda yapılacaJı:tır •••••••• 

4 -Talipler temlnıtlınm hlaı-. ...-... tWlm edecelr 
ft alacaldan makbuz ~eya kanuneaa muteber teminat llfelttalla n ..,t 
~de JMllı belgelerle -...... mewldW tarilıe ınllatif ....-ı 
IÜl1 -tıs de aiSzO leçeD ......,_ ............. rdir. 

5 - ~uneler Anbn Jewsım mttdiklilitlnde ve tstanbulcla 
levazım QIUJat llUla'f'laUiindea parlU.I olarak verilecektir. 

(947) 3-4421 

ildacl Yakıl apartnDanmdald -~bir Jawnmm .,.... 
llloma haline lfrap için yaptını.cu klltllphae, oJnam .... w 
lakemlesi, kaUSrifer clolaba De plafonrer lamba, çk eblltmeye koio 
aalımqtur. 

Bu itin mal.an••MID kefil beclell (2235) liradır. 
1 - B• it için iateklilere •erllecek evrak ıudurt 
A • Bbiltam w fenni prtnam9 ve reaimler~ 
B • KubveJe 8nıelf. 
Ba anki alabilmek ft eblltmeye dreWJmek lçla ba gibi lt1ed 

Japm!f oldukllrma dair vesaik ~ eaeaJer prtmlilDe; mubwl• 
n~ İQflat mUdilrlü~den ~-

1 - Bbntine..ıe.tb.936 tatibiDe gelen p1Uartell cin• taat 14 de 
Anlrarada ftkıfı. 1111U11D mflclilrlliü inpat mlldilriyetincle topla
nacak 2 lı:omlsyonunda ya~ ... 

3 - tmeJe girebilmek lıin ı.tıekUleda (117) Ura (4ı) lm-f:mtaniut ...-.ı ve bmıdan blflra 9Plı4ald.....,. aym aenae 
• ayan nilllline aBitermeal JAimMbr. 

A • ,_ llJ1h bnqUD 17 1acl •ddellne uypa. muftkbt te-
minat. (1341) a-407 

\ 
SAYFA7 

Ankara Yüksek Ziraat 
Rektö üğiin n: 

ı - Tllkıu emtltfl talebesi için yaptmlacü olan ve mıktarlyl 
cimi afağJda ıcs.terilen elbise, palto, .....,_pür ..rı a,aıliyle ek• 
mltmeye konulmuıtur. 

2 - ihale 19-10-936 tarihine rutlıyua puaıtesl ıftnt1 -t ıı da 
Rektarlflk biwmda toplanan lı:omil)"OR ta'ff1nün icıa edilecek· 
tir. 

a - ıı..ı... •dl ~elleri •i!ıcta :vuıJmqtır. 
4 - Muvakkat teminat teklif edilecek fiata ~ 7,5 m. 
5 - NUmUDHinl eörmek ve bedava tutname•inl a1-lr latl e6w 

Jer enatltit daire mtldttrllftlne m8racaattan. (ltGB) z 
Yapılacak llah...,en YekOn 

Mikdar Jl'iatı batan 
40 - 50 ı~ Kr. ı6250 Er· 
5-15 

434 - 500 

130 - 150 

2500 .. 

2325 • 

1800 , 

1516250 

Cinai 
Kız talebeye-. 
tüm TaVYor 

Kıs taleben -
to. 
Erlfek taJew.e,. 
bitim. 
Erkek talehlre 
palto. 

Türkiye Büyük Millet eclisi 
idare eyetinden: 

l - Açık e&iltme Ue llecli• w m~ bJorlfederl lt;la 
(iki yiis) ton kok k8mUrfl atın aJmacakm 

Z - lartnameli lledU daire müdiirUl bec:lelab alhMllıl• 
Ur. 

3 - lııfunkbt teminat mikclan (450) cllrt y6z eW liradır. (T .. 
minat Banka mektubu) olacaktır. 

4 - Açık ebiltme 23- z • 193' ~ ıBnfl 1Ut OD bette Bilylk 
11illet Medlal idare He,etl odamda icra kılınacaktır. 

5 - Bbiltme,.e pnnek lstlyenler 1936 ...- ticaret o4alı _. 
cil ctlsdanını beraber ıetirecelderdlr. (1252) ı.-.480t 

Muhasib Aranıyor 
Ki yum glzel ve okunaJı:lı unlil defteriye nlaf bir memur a1le 

nacaktır. Taliplerin bonservis ve mektep tthadetname ıuretleriyle 
ild adet naiblık resimlerini bir sarfa koyarak (Ankara Posta g.,_ 
tum 405) • &&ıclermelerL (1Z47) 2-4711 

A yvahk Belediye RelSliğinden: 
Beledfyemizfn brk lira aH maaflı fen memurJufU manı..ı•• 

Bu itin ehli ve ewafr fenniye Ye resmiyeyi Jgls taliplerin B.,&ı 
chrbk Babnblısıca kabule pJan vesaiki ile -1ecliyemize mU..C.. 
atlan. (1237) ~j 

Emlik ve Eytam Bankasından: 

Kiralık ApartımaQ Dairesi 
lfıklar caddesinde Jı:lln bankamın .td "'8tmn apartımaa .. 

bodrum katında elektrik, uı ve havagan teaiaatınr havi bet .... 
OD Us numaralı daire paurlılda kiraya 'ftriltt6tir. hleai 15.18.IM 
perttmbe ctlıaQ .... OD binle yapdacahr. t 

Tallpleria lliate sinine kadar otm Unt 41podlıo ,...yle Wr
likte bankaps muamellt mtldiirlqüne ve ~ a&mek lçla "9 
apartman bpıcısma mllracaatlan. (1222) 2--4801 

Hususi ve Taksi otomobil· 
leriyle kamyon iıbible i· 

nin namrı dikkatine 
Ankara Belediye Reisliğinden : 
t'!c::mu ae,dlef• edee 1mwıt w tabi ot......._ 

w ftl'Umlf olan pllJı:alar ,..n.n,ıe w P •• 
liJle daliftirilecektir. AMWvJsııa ao-ıo-936 talı &lntl alrpn 
lradar muameleledal ymptnmak w pWralanm taMiıma1r isen .._ 

ledi,. baap iflerl mldiirJIHD=-- etmeleri..... ........ .wa Mlıflmda oJm ..W __ada .,..U.ferin menedilecell 
~-~<ım> a-au 

Nafıa Bakanlığından: 
Nafıa vetrllednden mlteahhitlik vesilrlıl* alanlarm 9S7 .....a 

blfmda ftlibJUı Ulalen yenisiyle detfıtirllmek itsen naika .._. 
dıp tarfhtea ltlimea ne gibi itleri teahhtlt ..Uf büirdillai .,.,. ... 
abldldtlDI lfad8 -.... ettilfal ,, aahlblnlll Urih .... ele ...... 
dilmek prtlyte ı. Tetriniaaıılden itibara Wırı'ildda De Yelllht 
bmJM mtlracaatlan. (1251) s.-4827 



~.\YfA 8 ULUS 

• 
Kültür Bakanlığı tarafrnB •• İ .. 

dan bastırılan u un mektep kitabları geldi. Halil Naciden alınız. 
Anafartalar caddesı 
No. 111 Ankara 

' 

Satılılc Çiftlik SONBAHAR 
AT YARISLARI 

~ 

Çankayanın arkasında evi 
ahrn, samanlığı akar suları, ' 
meyvalı meyvasız agaçları, inek 
leri, Ligcrn tavukları ve fenni 
kuvanları ile iŞler bir halde kü
çük bir çiftlik satılıktır. Anadu
Iu oteli bitişiğinde Yapıboya 
evine miiracaat. Tel. 1431 

.\nkara yanş alanında Il - Birinci teşrin pazar gün\i saat 2,30 da 

1 iralıl{ Daireleı 
. Yenişehirdc Karanfil sokak 

Yugoslavya sefarethanesi karşı
&ında 22 numaralı apartmanın 
beşer odalı alt ve orta kat her 
türlü konforu mevcud daireleri 
kiral:ktır. Tel. 1912 ile B. Ke-
male müracaat. 2--4915 

Kiralık büyük ev 
Yenişehir Selanik caddesi 

No: 54 Vekaletler civan güzel 
manzara. Dördü büyük olmak ü
zere 12 oda, 2 banyo .odası kalo
rifer. 

İçindekiler müracaat 
2-4891 ---

Hafiflik - Rahatlık 

k 
J , R o 11 • • e I Korseler.,,de 

~ ~ (Ool••). .ıu l•cllebllocok ne 
. llaıtna ,.. de hiçbir hı•I\: yok. ---r hr. Bv ko,..ıer, vOcvdunuıu 

/ ~ aıkfl'ahııın t .. atGbOnOıO in• \f celtır •• ı&iaGftlıG kvnol•••ditir. 

Flyıh ı 26 Uredın ilıberen. 

ISTAlllUL, •JQflıt 
TGoaı .. ., .. ,., 12 No.111. 

MılleııMııo ılya,.t •dlnlr ••r• 
.ıo No.ıtt tertr-ıd rıterlnlc.. 

Fl71U.,u111ıda •Gylllı toılllt. 

IGraiın daire 
İtfaiye meydanında Hukuk 

mektebi arkasında Sosyal apar· 
tımanının 6 odalı bir dairesi kira
lıktır. 

istiyenlerin içindeki sahibine 
müracaatları. 2--4833 

NASl'Q ilACl 
~ANZUK 

t..n esıu naıoırıarr l'1le pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkanr. 

. Umumi deposu: İngiliz Kan
zuk eczanesi, her eczanede bulu· . 
nur, ciddı ve müessir bir naacr 
ilacıdır. 

Kiralık Ev 
Yenişehir Demirtepe Akbay 

sokak N o: 3. A. 2-4849 

~~9~~~,..~~.-~-~. --;y,---~~~·~·~, ----·~·"""·~~.,.,.. ... ,.,. ... """'" ... 
iLAN ŞARTLARI . 

Beher Beher . 
~ Santimi Sayıfa Santimif 

! 300 s 
4 150 5 
6 80 1 40 
8
1 

30 kuruştur. ~~ 
- Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid illinlardan 
o/o 15 tenzilat yapılır. .. 

~ - Zayi ilan bedeıteri .. ~ 
ma tu yUz otuz kuruştur ~ 

3 - Tebrik, teşekkür,' ev- ·~ 
!enmc, vefat ve katı al!ka .. ~ 
ılllnlarından maktuan bec lira .. 
alınır. ıı ~ -- .. ~ 

ABONE ŞARTLARI ~~ 
Milddet Dahilde Hariçte ~ 

---J 
Seneliği I? Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 n 16 ., j 
3 Ayhğı S ,, 9 ,, ~~ 

Posta ilcretl gönderilmiyen ~ 
mektub1ara cevab verilmez. ~ 

~~~~~ ~~~~~~ ~ ~~ ~ 

Birinci mevki 

Bir günlük Bay 
Bir günlük Bayan 
Bir günlük memur, subay ve talebe 
Bir günlük memur ı;ubay aile 
13 haftalık Bay 
13 haftalık Bayan 

Bileti 

.. .. 
" 
" 
" 

50 Kuruş 
25 
25 
12,5 

400 
200 

" 
" .. 
" 
" 

Bahsi müşterek kişeleri 28 e 
iblağ edilmi9tir. Biletler 100 ve 500 kuruş olmak üzere i~i nevidir. 

ikinci mevki 5 Jcurustur 
' 50 lcuruşluk llahsi müşterek 

kişeleri ve büfe 
açılmıştır. 

Biletler ve programlar Karpiç ve naucpaı;ta ııaıonunda ve Uzen• 
de satılmaktadır. 

Memur, subay ve talebe bileti almak istiyenler daire ve mek· 
teplerinden musaddak ve resimli vesikalarını kişe memuruna gös· 
termek mecburiyetindedirler. . •• 

Otobilıler Taşhan ile yarış atanı araaına muntazam servıslerını 
yapacak gidip gelmede tenzilat yapılarak 15 kuruş alacaklardır, 

(1257) 2-4812 

Nafia Vekaletinden: 
17. Teşrinievel. 936 cumartesi günü saat 10,30 da Ankara Nafı~ 

Vekaleti malzeme eksiltme komisyonunda aşağıda yazılı iki partı 
kayın travers eksiltmesi kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

1 - Birinci paL1i Zonguldak villiyetinin Devrek ka?.asının yenl 
dağ Akçasu Devlet ormanından kesilmek şartile 10577i lira 40 ku· 
ruş muhammen bedelli 68970 adet normal ve 1170 adet makaslık ka· 
yın travers, 

2 - İkinci parti Bolunun Düzce kazasının Kırık Devlet orma· 
nından kesilmek şartile 77476 lira 50 kuruş muhammen bedeli 35640 
adet normal ve 585 adet makashk kayın travers, 

3 - Birinci parti için muvakkat teminat 6538 lira 82 kuruş ve 
ikinci parti için de 5123 lira 83 kuruştur. 

4 - Birinci parti eksiltme şartname ve teferruatı 529 kuruş ve 
ikinci parti de 387 kuruş mukabilnide Nafıa Vekaleti Malzeme Mil· 
dürJüğünden verilir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 7.5.936 tarih ve 3297 sayılı res
mi gazetede çıkmış talimatnameye göre Vekaletten alınmış vesika 
ite birlikte 17. Teşrinievel. 936 cumartesi günü saat 9,30 a kadar 
Vekalet Malzeme Ebiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri la· 
zımdır. 

6 - Husus? mukaveleli orman sahiblerl de kendi ormanlarından 
kesilmek üzere eksiltmeye girebilirler. (1132) 2-4684 

Ankara Bölge Sanat Olculu 
Direlctörlüğünden : 

Okulumuz atölyeleri ihtiyacı için aşağıda cins ve rnikdarı yazılı 
olan muhtelif el takımları ve gereççlcr açık eksiltmeye konulmuş· 
!u.r. istekli olanların şartnameyi görmek ve fazla malUmat almak 
ıçın her gün okul direktörlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de 
19:.10.1936 pazartesi günil saat 14 te Kültür Bakanlığında okullar 
sagışmanlıgındaki okullar alım satım komisvonuna kanunun tarif 
ettiği belgelerle birlikte gelmeleri. 

% 7,S muvakkat 
Cinsi 
Muhtelif el takımları 

ve gereçler 

Miktarı Muhammen tutarı Teminatı 
46 kalem 1251.65 lira 94 lira 

(1114) 2-4642 

Ankara Valiliğinden : 
Polatli bymakanı evinin tamirat ve ilıivei inşaatı açık eksiltme

ye konulmuştur. 
Keşif bedeli 700 lira 30 kuruştur. 

• İhale 19-10-936 pazartesi günü sut 15 de vilayet daimi encüme-
nınde ypaılacaktır. • 

• Ek~iltmeye girmek istoiyenler 52 lira 53 kuruşluk muvakkat te
m.ınat ıtasına mecburdur. 

.Taliplerin ihale gUnü daim? encUmene şeraiti anlamak istiyen • 
!erın hususi muhasebe müdürlüğüne "müracaatları ilan olunur. (1183~ 

2-4719 -

Nafia Vekaletinden: 
• Derince'de travera fabrikası sahasında yaptırılacak bir santral 

bınası kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
1 - Mü~akasa. 19-10-936 pazartesi günü saat 15 de Ankara'da Na

fıa Vekfileti demıryollar inpat dairesindeki milnakasa komis _ 
nunda yapılacaktır. vo 

2 - Bu işin muhammen bedeli (10500) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (787,50) liradır. 
~ - Mün~ka~a şartnamesi ve sair evrak parasız olara1i demiryol

lar ınşaat daıresınden alınabilir. 
.s - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. h kanun tnucibin· 

ce ıbrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-936 tarihli 
3;97 No. l~ re~mi .~zete?c. ilan ~dilen tali"1;8-ta göre Nafıa Vekft~~ 
tıo.,den verılmış muteahhıtlık vesıkasını ve fıat teklifini havi zarfla
rını mezkur kanunun tarifatı dairesince hazırlıyarak 19-10-931'.i pa
zartesi günü saat on dörde kadar inşaat münakasa komisyonuna mak. 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1134) 2-4724 

Nafıa Bakanlığından : 
19/ birinci te!rln/ 936 pazartesi günü saat ıs de Ankara da nafıa 

bakanlığı malzeme eksiltme komisyonu odaStnda 1235 lira muham. 
men bedeni 19 adet telgraf masası ile 19 adet pil dolabı yaptırılması 
açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve buna 
müteferri resim ve mukavele projesi parasız olarak malzeme daire
sinden verilecektir. 
• Muvakkat teminat 92 lira 63 kuruştur. 

1936 senesi ticaret odası kay:ıd vesikası ibrazı mecburidir. Eksilt
meye gireceklerin 19. birinci teşrin. 936 pazartesi günü saat 15 de 
malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları lbımdrr. (1131) 

2-46trn 

Tahlisiye Umum l\ılüdürlüğünden: 
Satınalmması kararlaştırılan bir tane motörlij Cansandalı 45 

.gUn müddctfle ve kapalı zarf usuJiyle eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 26-Teşrinisani-936 tarihine rastlayan perşenbe günü saat 15 
de Galatada merkez Rıhtım hanında 4 üncü katta Tahlisiye Umum 
müdürlüğü satınalma komisyonunda yapılacak olan mezkur mo· 
törlü Cansandalının muhammen bedeli (17,500) lira ve muvakkat te· 
minat miktarı 1312 lira 50 kurustur. İsteklilerin teklif mektuplarını 
26 Te§rinisani perşenbe günü sa"at 14 e kadar mezkur komisyon reis· 
liğine tevdi etmeleri sarttır. Buna aid resim ve şarname sözü geçen 
komisyondan bedelsiz. verilmektedir. (1928) 2-4883 ------
Aııkara Hukuk Fakiiltesi 

·Delianlığındaıı : 
l - Bu sene fakülteye alınacak leyli talebe sayısından fazla ta

lip müracaat ettiğinden liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun o· 
la.nlar arasında bir ~me imtihanı yapılacaktır. 

2 - İmtihan Ankara Hukuk Fakültesinde lS.10.1936 perşembe 
günü saat dokuzda olacaktır. 

3 - Leyli namzet kaydına 14.10.936 çarşamba günü akşamına 
kadar devam edilecektir. 2--4918 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
Cinsi Mikdarı ve Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 

Ölçüsü Lira Kr. Lira Kr. 
Sığır eti 98725 Kilo 32085 63) 
Koyun eti 5000 ., 2175 00) 3021 67 
Kuzu eti 14353 ,, 6028 26) 

Yukarıda cins ve miktarı ile tahmin edilen bedelleri ve muvak 
kat teminatları yazılı olan üç kalem yiyecek, 27-10-936 tarhine rast 
layan salı günü saat 14 de Jı.'.apalı zarf usliyle alınacaktır. 

Şartnamesi (201) kurut mukabilinde komisyondan her gnü ve· 
rilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte tek
lif mektublarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka· 
eımpasada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri 

(1909) 2~3896 

ANKARA BtRtNct SULH HUKUK HAKİMLİÔİNDEN: 
Ankara Askeri Fabrikalar Büdce Şubesinde müstahdem Aliye: 
Askeri fabrikalar vekili Emin Halim tarafından aleyhinze ika

me eylediği 78 liranın tahsiline dair alacak davasında adresinizin 
meçhul olduğu mübaşir me.şruhatından anlaşıldığından usulün 141 
nci maddesine tevfikan ttbliğin ilanen icrasına karar verilmekle 2· 
U-936 tarihinde saat 9,5 da gelip bir defide bulunmanız veya bir ve· 
kil göndermeniz aksi halde hakkınızda gıyap kararı verileceği ila· 
nen 20 gi.ın müddetle bildirilir. 2-4892 

Y enişehirde 
Döşeli ve temiz bir oda k~ 

hktır. Tuna caddesi Yiğitk0 17 sokaf!ı No. 15 2~ 

Kiralık Ev 
Kavaklıderede İran sefartt' 

hanesi karşısında beş oda. ~ 
yo, elektrik, havagazı _va te. 
Müracaat: Şehir bahçesı. Te 
3797 2-4916 

ZAYİ MÜHÜR 
Karabürçe.k köyü muh~ar~~ 

ğrna ait resmı muhtar muh .. U ı;ı.1" 
kayboldu yenisini yaptıracagı 
dan eskisinin hükmü yoktur. sı' 

Karabürçek muhtarı Ha 
pehlivan 2-4897 

ZAYİ 

Ankaranın Topraklık ınc\'~ 
indeki arazimizin tapu senedi 

11 Çorum nüfus müdürlüğünde~ 
almış olduğum nüfus tezkere

1 v~ Ankara tapu sicil muhafız r 
ğından aldığım arazimizin "~r
gi makbuzları kaybedilmişti~' 
Yenilerini çıkaracağımdan esıtı• 
Ierinin hükmü olmadığı ilan "' 
lunur. 

Çorumda mukim merhum 
Mustafa karısı 1303 doğuınlıl 

Kamile Veldet 
2--4899 

imtiyaz sahibi ve Ba!mu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı tdart 
eden Yazı İşleri Müdüril 
Naıuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarındl 
Ulus Basımevinde basılmıştır· 

Geliboluda J. üçüncü Tabur Sah nalına 
Komisyonu Başlmnlığından: 

Cinsi 
Ekmeklik için 
1. ci nevi has un 

Mikdarı 
Kilo Gc. 

130997 000 

Teminatı 
muvakkate 

Tutarı mikda rı 
Lira Kr, Lira Kr, 

17524 72 1314 35 

Teminatı 
kat' iye 
mikdarı 
Lira Kr. 

2628 71 

IhaJe günü ve saati 

16.10.936 cuma günü 
saat on dörtte 

Sığır eti 27800 000 6950 00 521 25 1042 50 ,, ,, ,, 
1 - Taburun erat iaşeleri için kapah zarf usu liyle eksiltmeye konulan iki kalem erzakın cins "' 

miktarlariyle teminat muvakkate ve kati ye miktar lan ihalenin şekli ve günü, ·saati yukarıya yazıl 
mıştır. 

2 - Eksiltmeler Geliboluda Jandarma Tabur Karagahında J. Satınalma Komisyonu tarafındal1 
yapılacaktır. 

3 - Satınalma Komisyonundan şartnameler parasız verilir. Hükümetçe muayyen !banka mektublll• 
rı Devlet tahvilleri ve hüktimetçe tayin olunan milli esham ve tahvitıeri ''Borsa fiyatından %15 nolc .. 
saniyle'' kabul ediJir. 

4 - Teminatlar ihale günü saat 12 ye kadar ma lsandığma yatmlmış ve makbuzlar komisyona saat 
14 de teslim edilmiş olacaktır. ( ı 790) 2-4775 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden: 
25- Eylül -1936 günü eksiltmesine istekli çıkma yan aşağıda mevkl, mıkdar, muhammen oecıeıı ve• 

teslim müddeti ile muvakkat teminatı yazılı iki mahalde balast ihzar ve tesilimi kapalx zarf usulilD 
ayrı ayrı eksitlmeye konmuştur. Eksiltme 16·10-396 Cuma günü saat 11 de Adanada i~letme müdürlÜJ 
ğünde yapılacaktır. . 

.. Ş~~ame. ve mukav~~ena~e. pr~jeleri parasrz olarak Ankara, Haydarpaşa ve Adanada işlettıf 
mudurlukl~rı. yol başmufettışlıklern_ıden ve Konyada şube şefliğinden alınabilir. 

. lste~lılerın 2490 N_o. lu A. Ek~ıltme kanunu mucibince ve şartnamede yazılr vesaik ve nafia elııl 
~·r~t vesık~sı ve idaremız. veznelerıne yat~nlmrş muvakkat teminat makbuzu veya şartnamede öme~~ 
ılışık formulde banka temınat mektubu ve fıat tek liflerini havi zarflarını Uzerleri hangi balast içıtl 
olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Ada~ 
i letmc müdürlüğüne vermeleri ve mektup sahiplerinin de eksiltme saatinde hazır. bulunmaları ti• 
zımdır, 2-4765 

Beher M.3 
Mevkii K. M. Muhammen Müddeti Mikdarı Muvakkat teminat. 

bedeli 
Sarayönü 359 B. 85 K. 4 Ay 5000 318.75 
Ceyhan 412 120 " 6 Ay 8000 720.00 

Marmara Üssübahri K. 
Sabnalma Komisyonu Reisliğindeıı: 

..ı.'ahmin tutarı Teminat Eksiltmenin 
Cinsi Kilosu Lila Kr. Lira 
Patates 45 000 2700 00 202 
Beyaz peynir · 6 000 2700 00 202 
Kuru fasulye 35 000 4900 00 367 

Yukarda cins ve mikdarları yazılı üç kalem 
eksiltmeleri hizalarında gösterilen günlemecinde 
misyonunda yapılacaktır. Şartnameleri komisyondan 
saatte 2490 sayılı kanunun emrettiği kağ~dlarla 

Krş. şekli gün saat 
50 açık Z3/ I . Teş/936 11 
50 " " 14 
50 " " 16 

erzakm komisyonda mevcud şartnamelerine göre 
tzmitte tersane kapısında üssübahri satınalma k<>" 
parasız alınabilir. İsteklilerin ilan olunan gün vo 
birlikte komisyonda bulunmaları. (1214) 2-4804 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

Aşkr, hissi' büyük bir şaheser 

KIRIK RÜYA 

Oynayanlar: 

Ann Harding - Gary Cooper· 
Ayrıca: Canlı resimler 

BU GECE 

Ronald Colman - J oan Bennettc 
tarafından oynanan eğlenceli 

bir komedi 

MONTEKARLO KIRALI 
Bugün gündüz seanslarında 

GÖNÜL DEDİKODULARI 

Bir sinemanın dünya haberleri di ğer sinemada gösterilmez. 
Halk sinemasında her gün sabah saat onda ucuz seansları 


