
ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

B~beıke FRANSIZ KARARININ 

NETİCELERi FRANSAYA NOTAMIZ 

Gazeteler, Sancak meselesi hak· 
kında Türlriye Cumuriyeti tarafın • 
dan Fransa hükümetine bir nota ve
rilmiş olduğunu yazmaktadırlar. 
Gazeteler arasındaki ferd ve fayaa-
•rz münaka0ayı durdurmak için1 sür
~Ue halledilmek imkanlannm hiç bi
~~d .. n mahrum olmrvan ve süratle 
•aa.ılolunmamasmda hiç bir tarafın 
lnenfaati olmıyan m e s e"I e 'yi 
llormal konuşma ve anlasma yolu-
1\a. sevketmek lazımrlı. Milletler Ce
ltıiyeti konsev;nde beyanatta bulu-
1\an Tevfik Rli,.tü Arasla Fransa 
~Ükfünetinin sal~hivetli mümessili 
Q\J teşebbü!e rehberlik ettiler. 

Fransa Suriye halkının kendi ken
dini idare etmek hakkını tanımakla, 
~anrl-:\terlik vazife ve mesuliyetleri-
1\ı Mill~tler Cemiyeti paktının ruhu
'-a ne kad~r uygun olarak anlamış 
0ldutiunu isbat etti. Suriye kıtasm • 
daki ırk, din ve mezheb ihtilaflan
lltn Framayı, Akdenizin bu nazik 
~klasında ne kadar cebir ve d1kkat
te hareket etmeye mecbur kıld•ğmı 
bmvoruz. Fransa, Surivevi sömürge 
!estirmek idn, bu ihtilaflardan isti
f~de etmek yerine tesisini kabul et
liği istiklallerle bilakis onlan teskin 
~tniek ve aralarında muvazene kur
bıak, ve kendi vasiliği tart ve zaru
t~tlerini tasfiye etmek usulünü ter
b~ etmiştir. ihtilal prensiplerine 
h urınet eden ve enternasyonal teah-

iidJerini samimi olarak yenne ge· 
tinneye ça1•5an Fransa için tek ve 
~ ~~ğru yol bu idi. 

Fransa'nın, Suriye üstündeki 
!'1.ancı~~rnı, Antakya ve İskenderon 
'çın. d '1a 1921 de bir taknn hususi 
l~ahhüdl .. re. bağlamış olduğunu bi
~oruz. Ort1an sonra, framnz tecrü
I si, aynı dili konuıan Suriye kısım-
arı anı.sında bile tam bir kaynaşma 

h'>malt doğru ve 111II1ükün olmadığı 
l'leticesh1e varmıştır. Hatta bu kay
tı~"ma .do~ru ve mümkün olsaydı da
lıı, ~"'"~~öı İstisna etmek hem 1921 

~ ' 
~e 26 konvansiyonlannm, hem de 
~iH0tJ0.r Cem1veti paktının vazife ve 
Q\ikii-mlnrine hiyanet etmemek için 
lan•n idi. 

Fransa'nm Antakya ve lskende
~n .h(l.1<kmdaki teahhüdi.inü gecik
~~e~inde manda mesuliyetlerinin 
Jltr takım aalmulmaz cebirlerinden 
lı.sk" aebeb· aramak Türkiyenin ha
brıiı~"n ~eememittir. Fakat bu müa
t~nalık hali giderildikten aonra, ilk 
led~r. Sancağın hakkını vermek, ve 
~er manda mmtakasındaki halk yı
lrntannm kendi kendilerini idare et
'-tek şartlAn vücud bulmuşsa, An
~kya ve lskenderon halkının mü
ltıe3sillerini davet ederek onlarla 
ltıüır~•cereye başlamaktı. 

Manda devam etseydi, Sancağın 
'Yrı bir idaresi olacaktı: şimdi San
S-k tamamen hür olmalıdır; çünkü 
la uriye ve Lübnan müstakil olaeak-

rdtt. 
Fransa mandasmm vahdeti için· :e dahi, hususi bir idareye hakkı ol-

uuu tasdik olunan türk Sancai(ın, 
Suriye ve Liibnan halkı üstünden 
!ransa: vasiliği kalkarken, istiklal 
11 '- "" tanınmamak hiç bir manhITT>
be bilhassa fransız mantığının izah 
~ ulaımvaca<Yt bir tezad teşkil eder. 

u tezadm. Fransa Türkiye ve Suri
~e arasmda'<l münaseb tler üzerin
.e ·· •"'madiyen tesirini hissettirme

:!ne harıscı ve teskinci Fransa poli
~~ mm asla müsa"'rlP etmiyeceğini 

'öyl .. "!leye lüzum voktur. 
S•,riye'ye istiklal verilmek şu sı

l'art Fransaya ne müddetli bir teah
~üd, ne de karşı koyamadığı zamret
~r l raf!11da~ cehro unm~ş değil~i~ . 
... a e1·etin vuksek kıymetı ve as•llı
Rt cJ .. bundan prliyor. HalJ,uki S:m
ca\ davasında Fransanın, hem San
~~< • eheriyetine karşı hem de 
1 urkiye ile 1921 ve 1926 kon
\ran~ · ·onlarından dolayı, iki ta· 

: 

. 

Falih Rıfkı ATAY 

rafh bir vazife teahhüdü vardır. 
Manda altındaki Suriye içinde bile 
kendilerine daha 1921 de milli hak
lar tanımış olan Fransa'nm, Sancak 
türklerini Suriyenin vasiliği altında 
bıralonak gibi bir imkansızlığı zor -
lamaktan hiç bir menfaat ummadı • 
ğma ve bilakis, böyle bir zorlamanın, 
dost devletin umumi barış politikası 
ile Akdenizin bu taraflarındaki sü
kun ve istikrar arzulanna zıd oldu • 
:: .ına inanmaktayız. 

Meselenin münakaşası, sarih hak, 
teahhüd ve barış esaslan üstünden 
aynlınıyacağı i~in, onlann süratle 
iyi neticeler vermesini beklemekten 
daha makul ve tı:\bii ne olabilir? 

HAl'ltl!jUTS'LA.RIN 

KO!\'f'.ERA.NSINIJA 

Pr. Starhemherg 
Bütün teşkilat mensub
larını hükümetin emirle

rine itaate davet etti 
Viyana, 11 (A.A.) - Haymşu.st teş. 

kilatı, dün prens Starhemberg'in riya· 
setinde bir konferans akdetmiştir. Kon
feransın hitamında prens bir beyanna· 
me neşrederek teşkilatı mensublarmı 
etşkilatın feshi kararına uygun davran
mağa ve hükümet memurlarına karşı 
hiç bir veçhile mukavemet göstermeme
ğe davet etmiştir. Vilayetlerdeki şube· 
lerede ayni malde talimat gönderilmiş

tir, 
Viyana, 11 (A.A.) - İnsbrück'dan 

bildiriliyor: 
48 nazi. Tirol Hitlerci fırkasını yeni

den teşkil etmeğe kalkmış olduklanndarı 
dolayı tevkif edilmi§lerdir. Bu tevkifler, 
11 temmuz tarihli alman • Avusturya i
tilafmdanberi nasyonal sosyalistler ara
sında yapılan ilk tevkiftir. 

BB. Rnzvelt ve 
Roher v.aziyetteıı 

çol{ rmitli 
Nevyork, 11 (A. 

• A.) - Gumur re· 
<>j B. Ruzvelt diin 

Sen Pol'de söyle· 
diği nutukta hü-
'·i.imet tarafından 
1·arşılıklı ticaret 
"lnla~maları bil· 
'tassa üç taraflı 

..,ara anlaşmasının 
'·dinden ve bazı 

' · o n t e n j a n • 
! a r ı n kaldırıl

mış olmcısından dolayı pek ziyade 
memnu:ıluk göstermiş ve bu paktların 
milletlerarası barış yolunu açan vasıta
lar "ldu~unu bildirmiştir. 

Londra, 11 (A.A.) - İngiltere ban
kası direktörü Sir Robert dün Suthport
da demiştir ki: 

( Somı S incl sayfada) 
==== 

1"'ayyare 

Jlİyangosunda 
Kazanan numaralar 

İstanbul, (Telefonhl) - Türk hava 
kurumu piyangosu bugün çekildi. 20000 
lirayl 1156; 15000 lirayı 21044; 10000 
lirayı 4173 numaralar kazandı. Bu nu
maraların 20 aşağıll ve yukarısı ıso şer 
lira alacaklardır. 

24754 numaraya 2000 lira çıkmıştır. 

24298, 6585, 529, 1~445, 13762, 16065 nu· 

maralar 1500 lira alacalda.-dır. 
1000 lira kazananlar şunlardır: 4905, 

11260, 29459, 13357, l4898, 2632, 12296, 
24296. 17592, 11260, 10981, 2 1)42, 1336. 

Bundan başka 40 bilet 200 zer, 127 

bilet 100 zer, 265 bilet 50 şer, 400 bilet 
maçı 3·1 kazandı. 

==================================================::.::========= 

FRANSADA HADiSELER 

Strazburg mıntakasında nasyonalist
lerle komünistler ~arasında 

hadiseler oldu 
Dö Larok muhafızlariyle mahkemeye gitti 

Meç. 11 (A. A.) - Diin öğleden 1 
sonra halkı, komünist partisi umumi 
sekreteri Bay Torez'in konferansında 

hazır bulunmağa davet eden beyanna

meler neşredil~tir. 
Diğer taraftan Lorren cephesi men

subları, Osel'deki şehir ve kasabalar a
halisini komünistlerin konferanslarını 

protesto etmeğe davet etmiştir. 
Komünistler, saat 19 dan itibaren sa· 

tona yerleşmişlerdir. Saat 20 de kesif 
bir halk kütlesi, Kristal sarayının et· 
rafında ve yan sokaklarda toplanmı~tı. 
Bunlar, "yaşasın Larok, yaşasın Fran
sa" diye bağırıyorlardı. Bu sırada ada
mın biri Deı oulede heykelinin kaidesi
ne çıkarak hatib vaziyeti takınmıli ve 

halka hitaben bir takım .c>zler söyle· 
miştir. Bunun üzerine ahali marscyyeı 
marşım çağırmış ve "Fransa, franeızla
rındır, kahrolsun Torez" diye bağırmıı,· 

tır. 

Polis, ahalinin üzerine yiırümü9, hal· 
kı geri sürmüş ve birçok kimseleri tev-
kif etmiştir. · · 

Seyyar mlıhafız miifre.ıeleri, toplan· 
tı salonunun etrafını ve civar sokakla
rı muhafaza altında bulundurmaktadır. 
Meç belediye reisi B. Pol Vantrin, Cu
mur reisi B. Löbrön'e bir telgraf çekerek 
komünistlerin toplantısı yüzünden ehe· 
miyetli karışıklıklar Çlkması ihtimali· 
ne binaen her türlü toplantının mene-

( S :wu 5. ırıci sayfada) 

B. dö Larok ve ateş haçllarm bir gösterişi 

12 iLK TEŞRİN 1936 PAZARTESi 

Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

HER YERDE S KURUŞ 
& ı 

Dünkü spor hareketleri 
At koşuları -Kupa finali-Av koşuları, 

Bisiklet- Leviski maçı 

~ 

Dünkii koşrılarda Kamutay başkanımız, C:aşbakanrmız, Kültür Bakanrmız ve valimls 

Dün, Ankarada ve yurdun her tara· . , 
fında canlı bir spor günü geçti. Anka· 
rada at koşuları binlerce halkı ideta 
ipodroma çekmişt~ Ankaragücü alanın
da. Canakkale kupasını kazanmak için 
çetin bir müsabaka yapan Genilerbirli
ği • Kırıkkale güciınü seyir edenler ·de 
triıl:ıünleri hınca hınç doldurmuşlzrdı .. 

Öğleden evvel yapılan bisiklet yanşlart 

halkı zevk ve heyecan içinde bıraktZ: 

Atlıspor azaları haftalık av koşularına 

başladılar. İstanbulda Lcviski takımı 
ikinci maçını yaptı. 

(Bu spor hareketlerinin re.r;imleri ve tal 4 
/atı sekizinci saylamızdadır.) 

Baya111arınıız sacle ve zarif tuvaletle rlylc dünkü at koşuiarrnr-q bir hususi • 
tirıi teşkil ediyorlardı. Üsttekr· resimlerimiz bu111tlrdan birkaç m gôstermcktcd 

Ortadaki resim, A ılıspor kuliibünde dün başlayan av koşuları esnasında al • 
mıştır. 

Alttaki ıesim. Çaııakkale kupası final müsabaka ınz yaparı Gcn{lcı Birlıg 

Kırıkkale Güci" maçına aiddir. 



SAYFA 2 

HE:IR 
1 Ş~VID~N 
------~ölRAZ: 

1 il 

Hislerin kanunları. 

lrısan ihtiyarlayıp hissi mücadelelerden uzakİa.~tıktan sonra bunların 
kanunlarrnr ve tesirlerini daha geniş bir bitaraf/ıkla mU.şalJede e..,.yor; bu 
kanunların merhametsizce mekanik olan mahiyetine .şaşıyor ve zaman za
man onlara karşı da hüzün duyuyor. Mesela, sert erkeğin kadınlarca yu
muşak erkekten fazla sevildiği hemen hemen değişmez. bir vakıadır. Ka
dınlar, - hatta zamanımızın mukadderlerine ekseriya hakim görünen ka
dınları - erkekten himaye ve emniyet istiyorlar ... 

Erkek ise, bunun tersine, kadının huzur ve şefkat timsali olmasını di
leyerek zeka ve seciyeleriyle kendisine hükmedeceklerini sandığı kadın

lardan, ihtiyat ederek, kaçınıyor.Milyonlarca mesud aile işte böyle, idare 
edilmek istenilen kadınlardan ve emretmek isteyen erkeklerden mürekkeb 
değil midir.? 

•·· Fakat ne yazık ki kadınlar ırasında erkek zekAsına ve erkekler ara
srnda da kadın hisliliğine malik olanlar vardır ve bu iki kafile ıztırab çek
meğe mahkumdur, zira sonuna kadar biribiriyle anlaşamıyacaklardır. 
Başrna buyruk genç kız: "Ben emir vermeğe ve hareketlerimi tecessÜ· 

se kalkışacak kocaya, imkan yok, tahammül edemem. Ben izdivaçta hürri
yetimi ve istikl§Jimi korumak isterim" diyor. 

Evet, onun zekası böyle söylüyor, kadrnlık insiyakının kudretli erke
ği aramakta olduğunu farketmiyerek ... Çünkü hisli, zayıf ve kendisine ko
laylıkla hükmedilen erkekle izdivaç eder etmez zafrnı onun başına kaka -
caktır. Bu hal haksrz ve mantıksızdır, fakat hisle bak arasında, hisle man
tık arasrnda müşterek ne vardır ki.? Buna karşı erkek mizacı da kendi icab
larrnı yerine getirmektedir 

Halü tavrının tetkik mevzuu olduğunu ve geri safta kaldığını sezen ko
ca, tıpkı karısı gibi insiyakma uyarak, kendini nasılsa öylece kabul edecek 
uysal ve tatlı huylu bir başka kadrn arar. Yumuşak tabiatli bir kimse, hay
ranı olan bir başka yumu§ak tabiatlinin refakatini istemek kadar tabii ne 
vardır.? Hükmedelim ki ·en bahtiyar aile, hakikaten er kele olan bir erkekle 
hakikaten kadrn olan bir kadından te§ekkiil edenidir .. - Andr~ Mauroist 

• 
E"·]eı mek Ye piyan~o: 

.. 
Bazıları ~u sözleri ağızlarında geveler/er : 
"Evlenmek bir piyangodur!' Buradaki "piyango" kelimesinin "me

cazi'' bir tabir olduğunu söyletMğe hacet yok. Fakat Polonya'nrn Lodz 
ıehrinde aralarrnda bir kulüp yapan otuz kız~ evlenmenin piyango çekmek 
demek olduğunu, artık, "mecazi'' likten çıkarıyorlar. Bu kızlarrn kulübe 
verdikleri para birikerek birer drahoma olur. KfJ.fi derecede para biriktir
dikten sonra, kulüp kızlarından herhangi birisiyle evlenmeyi kabul eden 
bir erkek bulunur. Bir gece toplantı yapılır; erkek bütün /uz/arla tanışır. 
Ondan sonra piyango çekilir. Hangi kız mükafatlı numarayı ~ekerse erkek 
onunla evlenir. 

Ne buyruluyor ? 

At koşularının tarifi: 
• 

Dünkü yarı§lara, arkadaşlarrna uyarak gelen bir koşu yabancısı ıöy
le diyordu: "Yrrşların ba§laması ile bitmesi bir oluyor: bir damla balı 

için bir okka tahtasınz çiğnemek lazım gelen keçiboynuzunun zevki gibi 
bir şey .•. " 

B~ ge:ıç a~a~a, keçiboynuzunun balı esprisini bif kerre daha satmak 
mı nıyetınde ıdı, yoksa bilmiyor mu idi ki "at'• insanların en büyük ka
zançlarından biridir ve onun "cins" /iğini idame etmek lAzrmdır. Çünkü 
bütün lmllanrldığz sahalarda atm yerini "buhar beygiri'' tutamıyacaktırl 

Sonra bu aslın bir takım feri/eri de vardır ve bu feriler aslı ayakta 
:u_:~n mesnedlerdir: Spor heyecanr, mondanite, müşterek bahislerin ver
dıgı kazanma ve kaybetme zevki, moda gibi ... 

Ve ilave edelim ki milli ticaret bu çe.şit kaynakları sağdan soldan ala
rak yava, yavaş büyüyüp geniJliyen bir nehire benzer. Koşusunu birka~ 
dakika içinde bitiren atı n.asıl münferid olarak düıünebiliri:zl 

Pözajda kıyafetler: 

.B:ı k~şunun bepnde de en lcalabalılr yer pözajdı. Kıya/etlere aikliat 
ettınız mı? çirkin giyilmiJ, lulığınr kendine yakzştıramazmi ka~ kadına 
rastladınrz1 

~~~el giyinmeği teşvik edelim; yeni bir ko~ümde terzinin, kumaş 
tacırzmn, Jcuma~p dokuyan milli iabrikanrn fabrikad ı l · _ .. . , a ça ışaİ a11n ve nı-
bayet, . Turkıye yaylalarındaki sürüleri bek/iyen roba L h. . 

d ~ nın 6 zanç ıssesı var ır. 

~edeniyetin terbiye edici fazileti - ........ ___________ _ 
Yarr,ıardfi konu§uluyordu: ''Yarışlara gelmek, il.ılık kıyafette herkes

ten geri kalmamak, ipodromufJ eğlencelerine iştirak etmek ... hepsi iyi, 
fakat bunlara nasıl para yeti§tirmeli?" 

- Kazanarak. Çünkü medeniliğin bir icabı da kazanmak için çalış
.naktır: kafanız işliyecek, yeni gelir kaynaklarr keşfedeceksiniz ve çalı
pcak, çalışacak, sonra giyinip gezecek, eğleneceksiniz. 

Ne yapalrm ki asrımızın prensipleri yalnrz çalrşanlara eğlenme hak
krnı tanıyor. 

.. .--. TAKl'iM ·--·· 

ULUS 

Bütün istasyonlar 
Bu kış ağaçlandırılıyor 

Devlet Demiryolları Umum Müdür
lüğü istasyonlarımızı daha ziyade gü
zelleştirmek ve hava tehlikesine karşı 
binaları ve atelyeleri gizlemek, h,at bo· 

yundaki imlaları, köprü yataklarını 
sık sık götüren sellerin ·önünü almak 
maksadiyle eski veya yeni açılan istaı;
yonlar etrafına geniş gölgeli çik mik
darda ağaç dikmeğe karar vermiştir. 

Umum müdürlük. bu ihtiyacı kendi 
vesaitiyle karşılxyabilmek için elindeki 
birkaç fdanhğı büyütmek ve yenilerini 
tesis etmek ·için çalışmaktadır. Yeni a
çılan Kayaş, Vezirhan, Boğazköy, Ya
siyan, Sidova, Mersin, Adana. Samsun 
fidanlıklc:ırında 68000 küsur ağaç hazır

lanmaktadır. 

Bu yekün Afyon • İzmir • Bandır
ma • Eğirdir hat ve şubelerindekı ye
kuna dahil değildir. Bu satın alınan 
hatlarda da yeniden geni~ fidanlıklar 

tesisine önümüzdeki dikim mevsimin· 
de başlanacal:tır. Bu fidanlıklardan 
devlet müesseselerine parasız, hususi, 
şahsi müeı>seselcre paralı olarak mey
vah, meyvasız ağaçlar dağıtılmaktadır. 

Önümüzdeki kış bilhassa Malat)'a• 
nm (Bekirhüseyin) istasyonundan Di· 
yarbekir'e kadar olan çıplak kısım sü
retle ağaçlandırılacaktır. 

Demiryollarıınız 
gelirinde gelişme 
Memleketimizi bir uçtan bir uc~ bağ

lıyan demir ağlar devlet eline geçti
ğindenberi gereg işletme, gerek teknik 
bakımından her ay yeni iıir terakki gös· 
termektedir. Devlet demiryollarının u

cuz tarife tatbiki umulduğundan fazla 
bir intürist hareket yaratmış, yurddaş
ların birbiriyle c.nlaşmalarına güzel bir 
vesile teşkil ettiği gibi, ekonomik kal
kınmamızda da hayırlı tesirler görün
miye başlamıştır. Gerek insan, gerek 
eşya nakliyatında geçen yıllara naza· 

ran büyük bir üstiinlük vardır. Tenzi
latlı aile biletleri, talebe nısıf üc

retleri, ucuz banliyö ve umumi tarife 
bu fazlalığı temin etmiştir. 

Elde edilen rakamlara göre, 1935 se
nesinin temmuz c.yına göre, bu senenin 
ayni ayında talebe biletlerinde 53,904, 
umumi tarife üzerinden seyahat eden· 
lerde ise 53,892 ki§ilik Jbir fazlalık kay
dedilmiştir. 

Hukuk Fakültesi imti
hanları başladı 

Bugün Ankara hukuk fakültesi ikmal 
imtihanları başlamıştır. İlk imtihanlar 
türk inkilabı, Roma hukuku ve hukuku 
esasiye derslerinden olacaktır. Ayın 28 
ine kadar yoklamalar bitecek ve en son 
olarak kampa sıhi sebeblerden dolayı iş
tirak edemiyenlerin askeri imtihanları 
yapılacaktır. Fakülte birinci sömestirine 
Cumuriyet bayramı kutlandıktan sonra 
başhyacaktır. 

Balkan tıb kongresi 
delegelerinin gezintisi 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Balkan 

tıb haftası münasebetiyle şehrimizde 

bulunan yugoslav, yunan ve romen dok· 
torlar bus~ah Akay idaresinin hususi 
bir vapuriyle Büyükada'ya gitmişler ve 
öğle yemeğini Yat Kulübte yemişler
dir. 

Büyükada'da bir tenezzüh yapan 
doktorlar aynı vapurla Yalova'ya git
mişler ve kaplıcaları gezmişlerdir. Mi
safirler Yalovadan Bursaya gidecekler· 
dir. 

24 ReceL l:ILKT:::~N ~::::::~::::ye devletinin hü· 1 ~!:~lÇİ ::~:~:~:: 
kümct merkezinin Ankara oldugu hakkındaki 

1 
2 - Pazartesi Merkez ,. 

29 Eylw 1352 kanun maddesini kabul etti (923) ı 3 - Salı Ankara ,. 

Hıdırellez 160 - Başbakan İsmet İnönü şark tetkik seyahatinden 4 - Çarşamba Yeni ,. 

Güneşin doğması 6.08 döndü (932) ı S - Perşembe Halk ,, 

batması l 7,JS - İsveç veliahdı İzmiri ziyaret etti (934) t 6 - Cuma Ege ., ,, ı 7 - Cumartesi Sebat, Yenişehir 
..... -~---~ ........................................................................ ~ .......................................... 4> .................... "-··-··-.... - ... · ·-······--.. --

Kaza ve nahiyelerini 
değ~ş~iren köyler 

Dahiliye Vekaleti idari ve iktısadi 
kolaylıklar temin etmek maksadiyle do· 
ğu illerindeki bazı nahiye ve köyleri 
yeni kazalara bağlamıştır. Bu tedbirin 
neticesi olarak Elaziz vilayetinin Ka
rakoçan kazasına bağlı Zintek, Seter, 
Çemizeyni köyleri Kiğı'nın Gonek na
hiyesine, Mazgirt kazasının Muhundu 
nahiyesine bağlı Kelemezin, Karasakal, 
Gölemiş, Mezraaikale, Kalan ve Çala
kas köyleri Karakoçan kazasının Tepe 
nahiyesine bağlı Kilemezin, Karasakal, 
zasına bağlı Hocunan nahiyesi bütün 
köyleriyle birlikte Ardahan kazasına 

bağlanmışlardır. 

Yağmurlar cenub pamuk
larımıza zarar vermedi 

Son bir kaç günde Adana ve Mersin 
hinterlandında hafif yağış olmuştur. 

Ya~murlar pamuk çiftçileriınUi endişeye 
düşürmüşse de telgrafla gelen raporlar
dan anlaşıldığına göre yağmurlar sürek
li olmamış ve bazı mahdud bölgelere in
hisar etmiştir. Bilhassa Tal"Sus ve ala
nında ianenin % 90 ı, yerli pamukları
nın da % 60 ı toplandığından hiç bir za· 
rar hissedilmemiştir. 

Çukurova ve havalisindeki pamuk 
kozaları büyük bir aüratle devşirilmek
tedir. Daha şimdiden iane ve kleneland 
pamuklarının % 10 i kaldırılmış ve ikin
ci ağızda olanlar da diğer taraftan top
lattmlmaya başlanmıştır. 

Yurdda tütün piyasası 
açılıyor 

İktisad vekaletine gelen raporlara 
göre yurdun tütün mmtakalarında mah-

sul hemen hemen denk haline konul
muştur. Bugünlerde gerek inhisarlar i. 
daresi gerek yabancı tütün kumpanyala-

rı eksperleri bölgelerdeki mahsulün mik
dar ve kalitesini tesbitle meşguldürler. 
Bu yıl tütün mahsulümüzün nefaseti 

çok yüksek olduğundan bir çok ecnebi 

rejileri türk tütünü almağa karar ver
mi5lerdir. Daha şimdiden Çekoslovakya 
hükümeti bir milyon 250 bin kilo almağı 

kararlaştırmıştır. Avusturya rejisi na
mına umum müdür Mr. Walter, ame· 

rikan kumpanyaları namına Mr. Gary 

memleketimizdeki tütün vaziyetini tet· 

kik etmek ve mübayaatta bulunmak ü
zere İzmire gelmişler Milas ve Muğla
ya kadar bir tetkik gezisine çıkmışlar -
clır. 

Haber aldığımıza göre mahsulün id
raki tamam olduğundan bugünlerde pi· 
yasanın açılması beklenmektedir. Piya
aarun, geçen senelerde olduğu gibi, inhi
sarlar tarafından yüksek bir fiatla açıl
ması bekleniyor. 

Söziin gelişi: 
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C. H. P .. ocak 
kongreleıi 

C. H. P. Sakarya kamunu Mevcut 
ocak kongresi dün saat 10 da Bay Ni· 
yazinin başkanlığında başlıyarak geç 
vakte kadar devam etmi§tir. 

Birçok memleket işleri görüşüldük .. 
ten sonra seçimlere geçilerek: Yönku
ruI asli üyeliklere BB. Resul Onsan, 

Yaşar, Bayan Fatma Alan, Ali "Galibı 
Emin Karabekir ve yedek üyeliklere! 

Bayan Azize, BB. İbrahim Somçelik, 

Fuat Balcı, H. Mustafa, Halil ve ka• 

mun delegeliklerine de Bay Resul On· 

sal, Bayan Azize, asli ve B. Yaşar, tı,. 

rahim Somçelik yedekliklere seçilmiş

tir. 

Maliye ve İktısad 
Vekillerimiz Siirdde 

Siid, 11 (A.A.) - İktısad Vekili Ce• 
lil Bayar ve Maliye Vekili Fuat Ağ• 

ralı Siirde gelmişler ve şehri geı.erek 
bazı izahat almışlardır. 

Trakya kalkınm?.r.:;ına 
aid çalışmalar 

Edirne, 11 (A.A.) - Bütün Trak· 

yada göçmenlerin aağlık durumu iyi· 

dir. Sıtma mücadele te~kilatı Edirnecle 

ve Trakyanm diğer vilayetlerinde bü· 

tlin hızı ile ve tam kadro ile ~aiz1111ak• 

tadır. Bu kadro gelecek sene artacak ve 

müca4eıe yıllarca devam edecektir. Bir• 

çok yerlerde bataklıkJar kur=.tuluyor. 

Ve cedveller açılıyor. Köy yollan •e 

köprüleri de ıslah ediliyor. Arıcılık i· 

yidir. İlkbaharda uygun gitmiyen ha· 

valar sonbahara doğru iyi gittiği için 

bal verimi çoğalmıştır. Arıcılık plllnı 

gelecek sene en az bir misli artacak, 

fenni kovan adedi on bine ~ıkarılacali 

ve bu işin tadını alan köylüler böyle· 

likle bunu daha ucuza maJetmiş ola· 

caklardır. 

İzmirde üzüm, incir 
fiatları 

İzmir, 11 (A.A.) - Bu hafta içinde 
borsada altı kuruştan 22 kuruşa kadar 
37929 çuval üzüm ve altı kuruştan 16 
kuruşa kadar 13424 çuval incir aatıl· 

mıştır. 

Moskova elçimiz 
Moskova, 11 (A.A.) - Türkiyenin 

Moskova büyük elçisi Zekai Apaydın 

buraya dönmüş ve vazifesine ba~laınış
tır. 

A ir -min,de d Türkiye 
Tayyarenin en üstün 

harb vasıtası haline gel· 
mesinden sonra ingiliz
cede mürekkeb bir keli
me kullanılmağa başlan
dı: Air • minded. Bunu 
düpedüz ''havayı düşü· 
nen", "havanın ne oldu
ğunu anlayan" diye di
limize çevirebiliriz. Fa
kat bu iki kelimenin 
içinde, yurd müdafac.sın· 
da hava silahının ne de
mc k olduğunu anlayan, 
gençliğinde havacılığa 

büyük bir iptila uyanan, 
eli para tutan vatandaş • 
larında tayyare alınma
sı için para vermeyi bir 
z~vk haline getiren bir 
millete vasıf olacak de-
rin ve engir, bir mana 
gizlidir. "Türkku~ı;.'' nun 
kurulması ve gençleri • 
mizin bu de~erli kurum
da çalışmaya başlamala
rı üzerine bir İngiliz. ga· 
zetesinde Türkiye'nin 
"Air - minded'' olduğu 
haberini okuyunca bil· 
yük bir gurur duymuş
tum. 

Geçen gün arkadaş
lar arasında konuşurken 
birisi anlattı: 

- Malatya'nın bir 
köyünde yanan bir evde 
tam seksen bin lira kül 
olmuş! 

Öteki arkadaş, hayıf
landı: 

- Vah, vah dört tay
yare parası gitmiş! de
di. 

Arkadaşım, pekalf. bu 
teessürünü : 

- İki büyük apartı
man parası! 

- On altı tane lüks 
otomr ! 1 ~l;ı c;ık oara! 

- Bu para ile bir iki 
sene eğlence içinde se
yahat edilebilirdi 1 

Diye gösterebilirdi. 
Halbuki o sadece ve 

uzun uzadıya düşünme-

den birden bire: 
- Vah vah! dört tay

yare parası yanmış! 1de
di. 

Türkiye'ni .. Air - min· 
ded olduğuna ne güzel 
bir misaldi bu. 

Bu misal, havaya ve
rilmesi gereken değerin 
kafamızdan gönlümüze 
indi~ini gösteriyordu. 
Dün bu sütunlarda aynı 
mevzuu ele alarak bir 
frkra yazan arkadaşımı%, 
milli servetimizi, milli 
bankalara yatırmamak -
lığımızın ne kadar yan· 
Jış bir yol oldufunu izah 
ediyordu. 

Mim ekonomi yolun
da giri:,;tiğimiz aava,u 
muzaffer olabilmek için 
parayı kazanmak. harca
mak ve biriktirmek yol· 
!arımızı garb metodları
na uydurmak lazım gel· 
di~ini anlatan o fıkraya. 
ben de psikoloji ve duy· 
gu bakımından bir fıkra 
ekliyorum. 

Havalarımızı koru • 
mak yolunda giriştiği -
miz savaı:ın psikoloiimi· 
ze "tayyare" yi, kırk yıl
dır, kullandığımız bir 
ölçü gibi sokmasını da 
mühimsenecek bir hadi· 
se seklinde telakki ede
bili~iz. N. A . 



12 ILKTESRIN 1936 PAZARTESi 

-----
Haftalık Siyasi icmal 

iııflr.LETLER CllllYETINDE: 
Milletler Cemiyetinin bu devredeki 

s-lıf1D8sı hiç bir tarafta büyük alika 
11yandıramadı. Asamble toplantıları ya· 
Pıldığı zaman, dünya efkirı, İspanya me
leleaiyle metguldü. Usul bakımından 
habet meselesine dokunulunca, bütün 
gözler bir tn için Cc.nevre üzerine di
kildi. Fakat ancak bir ln iç~,. Millet· 
ler Cemiyetinin ıslahı meselesi etrafın
daki müzakere başlıyacağı sırada fr~
~z frangının düşmesi dolayısiyle Pa
~ ön plana geçti. Bu arada ingiliz dıt 
~ Eden. fransız dıt bakanı Del
boa, Sovyet dış bakanı Litvinof ve ikin
.ti derecede devletlerin dı• bakanları 
nutuklar söylediler. Fakat dünya efk!
rı Cenevre dışında olup biten işlerle o 
kadar me,guldU ki ba nutuklar hiç bir 
altka uyandırmadı. Eaasen bütün dıı 
hakanlaı Milletler Cemiyetinin ıslahı 
~ dünya sulhu meaeleleririe ancak u
zaktan temas ettiler. Hulba bu seneki 
Cenevre içtimalarr, dünyanın politika 
itlerini halle matuf müzakerelerden zi
Yade akademik siyaat görUpeler şek
lini aldı. 

••• 
DANZIG MESELESi. 

Bu görUpnelerden çıkan bir netice 
l>anzig fevkalide komiseri irlandalı 
Lener'in vazif esinCfen çekilmesidir. 
l>anzig meselesi, mal<Undur Jd, Millet
ler Cemiyeti konseyinin demirbat itle
rinden biridir. İngiltere, Fransa, Porte
kiz resmi milmeuillerinden terekkUp 
eden üçler komisyonu bu defa raporu· 
nu Milletler Cemiyeti konseyine vere
cekti. Danzig meselesi, Lester'in tiki • 
Yeti üzerine Milletler Cemiyetine gel· 
lbiftlr. Fevkal4de komiser Damig'deld 
Mazt hükUmetinin Danzig kanunu eaul· 
liyle vatandqlara - nui olmıyan dan
dglilere demek oluyor • temin edilen 
hakları iblil ettiğini bildlrmittl. 

Bu hakları muhafaza edeceğim diye 
calıprken Leater'in Dandg'de tetekldll 
tden mahallt nul bükUmeti ile aram 
lçılmıf, neticede Lester vuif esini ya• 
Pamu bir hale gelmiıtir. itte fevkall· 
de komiser bu vulyettea ve Almanya
llın da bot istihfafkir hareketlerinden 
bıüteesıir olarak çekilmiştir. Lester'in 
)erine bapa birinin tayin edilip edil
bıiyeceli malOm delildir. Ve tayin e
'1ilınezse Milletler Cemiyeti Danzig 
itiyle alikaaını keamit olacaktır. Dan· 
tig meselesinin Lehistan ile Almanya 
lrasında yapılacak müzakereler ile bal 
tdilmeıi iltizam edilmektedir. Ve bel
ki de bu i9ln en iyi bal çaresi de bu o
lacaktır. 
' ... 

PARA MESELELERi. 
Para meseleleri, efkirı umumlyeyl 

._.leden en ehemiyetll mesele olmak· 
ta devam ediyor. Fransız parlamento
tu. 221 muhalife karfı 350 rey ile Blum 
lıtikUmetinin para bakkmdaki tedbirle
tlni kabul etti. Bu, franıız bUkümeti 
için oldukça ehemiyetli l>lr ekseriyet 
te91dl ediyona da ayinda vaziyet hiç 
4e b&yle olmamııtır. Bir defa ayin •· 
~h ıarettt tunu anlatmıftır ki Blum-
11ıı tedbirlerini ancak emrivaki olarak 
\abul etmektedir. Ve bu da çok dolru 
lıir 18zdilr. Para kıymetten dütllrllldük· 
'en aonra parlamentonun ve ayinuı ya
Pacağı it bunu tasdikten ibaret kalıyor
«u. Sonra ayin meclisi para kanun li· 
tihauna baih olan bir takım maddele
~ kimilen reddetmiştir. Bunlar, giiya 
hranm kıymetten dilf111esini karplaya
talt bot tedbirlerdi. 

Hafta içinde İtalya da parasını dil· 
Mlrerek lireti franıız paraaiyle bir hi· 
ta,. getirmeye mecbur bldL Siyasi 
~elelerde Fransa ve İngiltere ile tef
tlki mesaide bu derece miifkillpeaent 

"-'9\'anan İtalyanın, para ve maliye itle
tlııde bunu yapamamev, dilnyanm ikb· 
'-dt muvazenesinde İngiltere ve Fran
~nı ne derece ağır bubklarmı ve lk
-adl kanunların da ne kadar mücbir 
0ldu~u ptermesi itibariyle entere
llııd,r. 

'-- Almanyaya gelince: mark henüz 
-Ytnetten dilpnemittir. Ve Almanya 
~lı: bymetinf muhafazaya çalışacağı-

S'chacht'ın sallMyettar ağziyle re&· 
~ h;ldirmittir. Maamafih Schacht bu· 
de ifade ederken dikkate ,ayan sözler 
"-te IÖylemit, milletleraruı mübadele 
... inlerinde değişiklik yapılacak olur
ti Ahnanyanın da para siyasttini de • 
ttlrcceğini bildirmiştir. 

l1Jt A-vnıp~ devletleri ve Amerika ara
di-.da yenı bir para sistemine doğru gi

.. ,.~dır. Gizliden gizliye müzakere-

ler yapılmakta ise de bunun ne olduiu 
henüz mal<Un değil. 

••• 
iSPANYANIN VAZiYETi. 

İspanya'da vaziyet hükümet liuvvet
leri için her gün biraz daha f enalqmak· 
tadır. Artık fati•t kuvvetletin hedefleri 
Madridin lJ.galidir. Askeri mütehaau .. 
tarın kanaatlerine göre, ispanya hükil • 
met merkezi artık müdafaa edilemes 
bir vaziyete d6'mUıtür. Ve tahliye e • 
dilmelidir. Yani demek iatiyorlar ki 
İspanya barbı alelide bir harb hareke
ti olsa, Madrid tahliye edilecektL Fa. 
kat geçen temmuz ortasından beri de
vam eden askeri hareketler göstermlt
tir ki ispanyollar bafka türlü barb ya• 
parlar. Taarruz edilemiyeceky erlere hil
cum ederler. Tutunulması miimkUn gö
rüruııiyen yerleri müdafaa ederler. Bu 
itleri yaparken de çok ağır zayiat ve • 
rirler. Fakat it inada bindi. Bu inad ytl· 
zilnden belki de Madridin mildafaasına 
çalıtılacaktır. 

Ancak hükUmet kuvvetleri için va· 
zlyetin Umidsiz olduğu bildiriliyor. 
Haf ta arası General Franko, kendisini 
İspanya devletinin reisi ilin etti. Bazı 
cenubi Amerika bükümetleri de fqiat 
hükiimetini tanımıtlardır. 

Diğer taraftan bitaraflık IiaideJerl
nln tatbikine kartı g6sterilen likayd • 
lık, Sovyet hilkümetinln sabrını tüket· 
miftir. Fransa ve Sovyet Rusya tapan· 
ya isyanına kaflı bitaraflık kaidelerini 
tatbik ettikleri halde faflat devletler 
bu kaideleri tatbik etmemektedirler. 
Milletler Cemiyeti asamblesine iıtirak 
eden ispanya dıt bakanı del Vayo bu 
aykırılığa nazari dikkati celbetmlttl. 
Şimdi Sovyet Rusya, fqiıt devletler 
bitarafiığa riayet etmedikleri takdir· 
de kendisinin de bağlı kalaımyacağmı 
bildirmlt bulunuyor. Sovyet Rusyuun 
bu tehdidi her tarafta heyecan uyandır
dı. Ve eter tatbik edilecek oluna bunun 
artık İapanya hüldlmetine bir yardımı 
dokunmryacaiı. fakat dünya ıulhunun 
da tehllke7e dilfecelf &flklrdır, 

• • ti 

SAl:LAR VE SOLLAR. 

Para tedbirleri. Fransada aag ve aol 
cenah dmreler arumdaJd milcadeleyl 
tekrar tazeledl Blum hükilmeti lkbda
ra ıeçmeden evvel sağ dlmrelere kartı 
bazı tedbirler alınmıt bunların yarı u
kerl tefkilitları dağıtılmııtı. Fakat ara
da sağlar yeni tetkilit yaptılar Croix 
de feu yerine Parti Social Françaiı 

adını verdikleri siyasi bir parti kurdu· 
lar. Ve bunun bqına da eaki Crobı: de 
feu'nUn bqkanı de la Roque geçti. ı,. 
te bu yeni tepilit lle komtmistler ara
ıında hafta aruı pare de princes'de 
elH senenin franarz tarihine maIOln olan 
tekiller almıJbr, Sol cenah ziimresinin 
bir nilmayif yapacağını duyan af ce
nah zilmreler de mukabil nilmayit yap
maya tepbblla ettiler ve bir taraftan 
bunlar, diğer taraftan da hillı:Umet 

kuvvetleriyle her lkl dlmre, fakat bil· 
hana sağlar arumda milsademeler ol· 
du. Bu milademelerin ehemiyetli olan 
noktası Blum hükilmetinin it bqına 
geçmesiyle ilin edilmit g6riinen müta
reke nihayete erecektir. 

Şayanı dikkattir ki aynı gUn Lon
dra'da da komllniıtler ve fafiıtler ara-
11nda aynı tekilde mU1&demeler olmut
tur. Bu mllsademeler ingiliz polisi tara
f ından altmıf kftinln tevkifiyle aona 
varmıı olmakla beraber, inglliz bükü • 
metinin polis ve sabıta teıkillb için 
parlamentodan daha futa salilıiyet i .. 
temeğe teıebbüı etmesi, lngilterenin 
bu hareketlere pek ziyade ehemiyet 
verdiğini göetermektedir. Filhakika bu 
1&i ve ıol davaları bugün bütün A vru• 
pa memleketlerini itpl eden çok ehe
miyetli siyasi, iktıaadl ve içtima! bir 
mesele halini almıttır. 

••• 
FiLiSTiN MESELESi. 

Filistin arablarmı tedib edeceli o
lan ingiliz kıtaatmm son mUfrezesi Fi· 

listine ayak basar basmaz, Londra'da 
Filistin için idarei örfiye kanunu ka

bul edildi. Bu kanun Filistin tedip 
kuvvetleri kumandanı Genreal Dill'e en 
geniı salAhiyetleri vermektedir. Kanu• 
na göre, bu ingiliz generali, matbuatı 

sansör altına alabilir. Tevkifat yapar. 
İstediğini hapseder. İstediğini mem
leketten dıfarı çıkarır. İstediği malı 
müsadere eder. Müsadere ettiği malı 
istediiine verir. BUtün fümınlar emri 

ULUS 

lNGIL TERE'DEı 

İngiltere - Fransa yeni 
f P..,..,n .. -• servisi 

Londra. 11 (A. 
A.) - Duvr ile 
Dunkerk arasın. 

daid yeni ferribot 
serri81 pazartesi 
1iinü öğle vakti 
franaız elçisi B. 
'!{orbin tarafından 
~çıJacaktır. ~ç~ 
'ıuıml bir elektn'lc 
:ibazı ile Dun· 
'terk'deki doklann 
kapılarını açacak-

B. Korbin tır. 

Bundaa. böyle seyyahlar komparti
manlarını ve yataklarını terketmeden 
Londra'dan Paris'e cidebileceklerdir. 
Victoria ganndaa. gelen M. Slnionin rl
yuetinde ingiliz ricalini bir çok kimse
lerden milrekeb bir hqeti getiren tren, 
kilfacl resmi yapıldıktan eoma Twicken
bam Ferri'ye ve Frama'ya pdecekler
dir. 

Servis, halka çarpmba aqamr açıla• 
caktır, her akfam saat 22 de her ild isti. 
kamete trenler tahrik edilecektir. 

altına girmittlr. Bu kanunun talihiyeti 
ve kuvveti ingiliz kttaatiyle teçbb ecll· 
len General Dill için amk Fillstinin 
tedib ve teskini kolay tm it haline 
celmiı sayılabittr, 

Fakat Dili ite baflamadan Filistin 
meselesi dallanıp budaklanıyor. Fili.
tin meselesine bJ'fl dart mOstakil 
arab hükUmdan yalım allka g8ıter
mektcdirler. Hicaz, Irak, Yemen ve 
Maverayı Erden hilkUmdarlan Filiatin 
itini halletmek lçhı taftnuta hazır ol
duklarmı zımnen bildirmlt bulunuyor
lar. Hattl Irak, dıt bakanı Nuri Pqa 
vuıtasiyle buna ~ bnflDJI pbldir. 
Bunun içindir ki lnglllzlerln bir g8z1e
rl Filistinde, 8teld g8zlerl de gücen • 
dirmekten çekindikleri arablardadır. 

Belki dl tedip hareketi bqlamazdan 
evvel, İngiltere Filistin lfinl halletmek 
için bir tepbbU• daha yapacaktır. 

••• 
ÇIN. JAPON DAVASI. 

Dilnya devletlerinin her biri lienetl 
derdiyle mqgul iken, Japonya da Uzak 
Şarkta Çini nüfuzu altına almak yolun
da her gl1n yeni bir adım atmaktadır. 
Japonya, artık Mançurya meselesini 
bitmit telakki ediyor. Bqka devletler 
bu memleketin istlklilini tarumlf. ta• 
nmıamıı. Japonyanm buna ebemiyet 
verdiği yok. Hattl lılançurya ile tica
reti olan bazı devletlerin bunu tanıma· 
lan '"tendi menfaatleri ale7'ı1ne tecelll 

etmektedir. 
Japonya, pmdl llançuryadan bGyGk 

ve n'tıf uıu yetmlt bet milyonu bulan 
bet Çin eyaletini Çinden ayırmaya ça-
lıtıyor. Japonya. aleyhinde yapılan pro

papndayı bebane ederek Çlnden ıun

ları lıtemlttirı 
ı - Beı eyalete muhtariyet veril • 

mesL 
2 - Bu eyaletler ile Japonya ara· 

anda lktısacll sahada sıla bir teırikl 

mesai. 
3 - Yause nehri boyuna Japon u

kerlerlnill yetlettirllmeaine mü1&1do 

edilme al. 
4 - Bu eyalet mekteplerinde on • 

tutan mektep kitablarmm japon me • 

murlan tarafmdaD laDll&r edilmesi. 
Çin'in bu teklifierl reddettilf do 

llive ediliyor. Maamafili Japonya bu 
redden dolayı siyasetini delittirecek 

delildir. Japon noktal nazarını Çan Kay 

Şek'e bildirmek için ytlkaek bir memur 
16ndermit- eqilnldl vaziyette Çin hiç 
bir taraftan yardım umamaz. Milletler 

Cemiyetinden umdulu yanbm Mançu. 
yanın byboJmumdm bqb bir pye 
yaramadı. Ruıya ·Çin yüzünden Ja· 
ponya ile muhal'ebeyi göze alamaz. 

Amerib'da 6yle. Huliaa japonlar 
gene Çin ile yalnıs baflarına ve kaJ'p 
karfıya blmıt g6rünilyorlar. Mançur· 

1 
yayı hamletti etmedi derken, Japonya 
bUyilt J>lr lokma daha yutmak üzeredir • 

* 

SAYFA 3 

ISPANYOL IHTILAI~I 
hazırlanıyor 

-------------------Şehir geceleri zmdan gibidir. Bütün kahveler, lo-
kantalar kapalıdır. Saat 23 den sonra soka'a 

çıkmak yasak edilmiştir 

Madrid, 11 (A.A.) - San Martin Ue 
Valdeiglesias etrafındaki muharebeler
de Asilerin yüzlerce adam kaybettikleri 
bildirilmektedir. Gene haber almdıftna 
göre hükilmet kuvvetleri isilerin siper
lerini çevirmekte devam edirorlar. HU
kiimet kuvvetleri Arter kasabasını işgal 
eylemifler ve Asilere yüz kadar telefat 
verdirmitlerdir. 

Banelon'dan gelen haberlere göre 
de hükilmet kuvvetleri Hueska civarın
da Asilerin mukabil taarruzunu defe mu. 
vaffak olmutlardır. 

Madrid, 11 (A.A.) - HUkUmet bava 
taarruzu tehlikeaine karp almmıt olan 
tedbirlerin tamamı tamamına tatbikini 
emretmiıtir. Bütün lokanta, kahve ve 
temqa yerleri kapatılımıtır. Sokaklar 
nndan gibidir. Saat yirmi üçten sonra 
ıokaklarda ancak reaml kontrol arabala
riyle bazı müteba9als iıçiler ve hususi 
müsaadeyi haiz gazeteciler dolqabil· 
mektedir. 

Burgoa, 11 (A.A.) - Havas muha
birinin bildirdiğine göre, general Fran
ko umumi karargihım Salamanca'ya 
nakletmiftir. Öbürgün Salamanca'ya ta· 
pnmau beklenen harbiye ve bilyiik elçi 
Sarrat'm idaresindeki hariciye ıemslerl 
hilldimet merkoıi olan Burgoe'da kal· 
mr,tır • . 

Maamaffh, batkomutan, emri altındald 

SON DAglKA: 

kuvvetlere daha ,akın olmak için ~ 1!\• 

manca'ya yerleımeği tercih eylemekte
dir. 

Haber alındığına göre ihti1t11ciler. hU 
kiimetçilerin San Martin ve Valdei,,.1e. 
sias mıntakaaındaki mukabil taarruzlar. 
nı defetmi§lerdir. 

Şimal ve cenub ordulan Cebreroı'da 
iltisak peyda etmeğe muvaffak oldukl• 
nndan garb cephesi timdi pmalden ce
nuba düz bir hat olarak uzanmaktadır, 

Nasyonallstlerin kanaatleri 
Salamank, 11 (A.A.) - '(Havas .. 

janaı bildiriyor): 

General Valera'nm sol cenahı diln 
Cifle vakti Menuterio'da kuvvete milli• 
ki olmut ve bu suretle §imal ve cenu'lt 
ordulan arasında irtibat hud olmugtur. 

General Franko, pek yakında Mad
rid'e taarruz edecektir. Ancak Madrid'l 
ini olarak ele geçirmek üzere 1CTkedile. 
cek kuvvetlere hanci yolu takib için .,. 
mir vereceği malam değildir. Her hale 
de sabitlerle, harekete ıeçmefe abır
uzlanan askerler, bu taarruzun çok tid
detll yapılacağına ve batti farzı muhaJ 
olarak hilldimet kuvvetleri marbüt a
ıurlan, askeri cllzUtamlar haline getir
mefe muvaffak olsalar bile, muvaff .. 
kiyetin elde edilecetine kani bulunmali 
tadır. 

Cephelerde harlı devam elliyor 
Burıoe. 11 (A.A.) - OvDa cephe

sinde ıeneral Vatero kuvvetleri mühim 
bir sevkülcen noktası olan Cebrerosu 
i§gal etmiflerdir. Nasyonalist tayyareler 
yeniden Madrid ile Aranyuze arasındaki 
demiryolunu ve Madridden Toledo cep
heeine gönderilen aıker kollannı bom
bardıman etmi§lerdir. Valenciaya ile 
Madrld arumdald demiryolu keailmif· 
tir. Valenciada hükUmetçiler iki ticaret 
ıemisini siWılandırarak bu gemileri mu· 
avin kruvazör haline koymuflardır. 

Oviedo, 11 (A.A.) - Aaturi maden 
amelesi, Amerik mevkiini İfgal etmifler- 1 
dir. Ve onda bir çok evleri dinamitle. 

miflerdir. 
Asiler, ralanda bilyiik kilise civarın

da Jaılalarda ve silih fabrikasında uğm• 
mak mecburiyetinde kalacaklardır. 

Sokak muharebeleri, mitralyözlerle 
mücehhez zırhh otomobillerle yapılm1~ 

tadır. Hiildlmet kuvvetleri bu otomobil
lerin arkasından giderek bilerin evl9'o 
rine dinamit koymaktadırlar. 

Hilldimet kuvvetleri kumandanlıfr. 
bUtiln yollan keamit olduğundan &sil .. 
rln takviye kıtalan almalan • bunun içia 

ı\rfetmekte olduktan ıayretlere ral· 

men· gitgide müfkUllqmektedir. 

Filistinde umumi grev bitiyor 
U>ndra, 11 (A.A.l - Filistinde umu

mi ırevin nihayeti münasebetiyle grev 
lromitsel ile arab kabileleri arasında mü
him mOzakereler yapılmaktadır. İngi
lil gazetelerinin Filiatindeki muhabir-

terinin gönerdiği nikbinliğe rağmeaı 
çok iyi silahlı bulunan arab kabileleri• 
nin, komite ve arab kırallanrun talebl.
ni isaf edecekleri ıüphelidir. 

ltalya silahlarını artırıyor 
Roma, 11 (A.A.) - Kabine toplan

tıamdan sonra çıkan reamt tcbliiöe bil
dirilen büyük ukeri ve silahlanma ha
sırbkları yolundaki çalıpna 1935 sene
ai bqlangıcında ilan edilen kuvvet si· 
yuetine yeni bir merb.ale de tqkil e
der. Tebliğ, ke.za Avrupada yeni bir 
endi,e unsuru teşkil eden İspanya it
lerine müdahale etmemek komitesinde 
ki müzakereler sırumda hariçte bir 
tesir yapmaya da matuf görülmektedir 

Musolini 19.36 ağustoaunun 30 und! 
Avvelleno'da orduya ltalyanm sulh si• 
yuetini anlatırken demitti ki: 

.. _ Kuvvetli, daima daha ziyade 
kuvvetli ve o derece kuvvetli olmalı· 
yu ki her türlü ihtimale kaqı koyabll· 
meliyb ... 

Tebliğ Avellenoda çizilen prenalp.. 
lerin nasıl tatbik edilmekte olduğunu 
göeteriyor: 1talyada mevcud 1200 barb 
levazımı fabrikası tam randımanla itle· 
yecekler ve bu fabrikalarda haftalık 
çalı.,ma kırk saatten 60 aaate çıkarıla· 
catkrr. BUtiin ıayretler bilha.. tay· 
yare levullllllll ve donanmayı istihdaf 

1 
etmektedir. Bugün yapılmakta olan 30 
biner ıonluk iki zırhlıdan maada :feal. 
den 35 ,er bin tonluk iki zırhlı, ikinci 
ıınıf iki kruvasör, 4 torpido muhribi. 
18 torpido ve 16 deniz gemisi tezglba 
lara konulacaktır ki, bunlar cemaa 
118.375 tonilato eder. Bu yeni huınma
li faaliyeti mklı göeteren birçok se
bebler vardır. Geçen eyliUde italyaıa 
matbuab lncilterenin Akdenizde Hin
distan yolunu emniyet altında bulun
durmada haklı olduğu miitaleuını ser
detmekle beraber lngilterenin denu si
lahlarını artırmasından dolayı hayret 
ıöateriyordu. O zaman bu n~lyat l• 
talyanın Akdenizde bir silah anlaflM'" 
ıı yapmak için İngiltere ile müzakere-

ye giripek istediği tefair olunmuftu. 
Halbuki o gün bugün bu cihet gerçek• 
lef!DCmiftir. Diğer taraftan Romada 
beyan olunduğuna göre Sovyet Rusya
nın ispanya itlerine müdahale etme
mek komitesindeki te,ebbüsti İtalyayı 
Urkütemez. İtalya her türlü ihtimal• 
kartı eazır bulunmaktadır. 
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Engisitör'ler kurbanlarını dünya ha
kimlerine tesliru ederlerken "vücudünil 
ve hayatını koruyunuz !,, derlerdi. Bu 
hiç manası olmayan bir riyakarlıktan 
ibaretti, çünki bu cümle ile kendilerine 
teslim edilen mahkumu diri diri yak
mayarak serbest bırakan hakimler ken
dileri dinsizlik ve zındıklık ile itham 
olunurJardı. 

* Kilise sihirbazlık tahkiatında müla-
yim davranılmasını arzu ediyoıdu. Bu
nun için yeni deliller ortaya çıkmadık
ça işkence tekrar edilmezdi. Maznu
nun asla kanının dökülmemesi lazımdı, 
bunun için sadece mafsalları kıvrılıp 
koparılır, kemikleri çekiçle kırılır, vü
cutları meşalelcrle dağlanır ve nihayet 
diri diri yakılırdı. 

Yukarda da söylediğimiz gibi kili
senin yufka yüreği kan dökülmesine da
yanamıyordu. Maznun inkarda israr e
derse kendisine yeni işkence aletleri gös
terilip tehdid edilirdi. Buııa rağmen iti
rafta bulunmayanlara yeni işkenceler 
yapılır, fakat asla eski yapılan işkenceler 
tekrar edilmezdi. 

* Şahitlerin ifadele.ri uzun süren bir 
mahpusiyet ve korkunç işkencelere rağ
men maz:ııun itirafta bulunmaz ve or· 
tada da esassız bir ihbardan ve maznu. 
nun fena şöhretinden başka delil bu
lunmazsa (ki böyle bir şöhret sahibi 
olmak için sihirbazlıkla itham edilmiş 
bir adamın uzaktan akrabası olmak bile 
yeterdi) o zaman hakimler mülayim 
bir yol tutarlardı. 

Bu mülayim yol şu idi : maznuna 
kilisenin itimat ettiği 10 • 30 kişi kadar 
müdafaa şahidi bulması söylenirdi Bu 
şahitler maznunun mensup olduğu sı
nıftan olacaklardı. (Yani papaz, asıl-
2ade veya avamdan) bunları tedarik 
için maznuna biı· sene mühlet verilirdi. 
Maznun bu telclifi red eder veya bir 
tıene içinde İcab eden şahitleri göster
mezse yine diri diri yakıhrdı. Halbuki 
herkes kendisinin de sihirbazlık şüp
hesi altına gireceğini düşündüğü• için 
böyle bir sürü müdafaa şahidi bulmak 
hemen daima imkansız olur ve kilise, bir 
sene tehir ederek de olsa, zavallıyı oöun 
yığınına gönderirdi. 

* Yukand3 iımi geçen ''sihirbaz çeki
ci,, kitabı bu batıl itikadın katolikler, 
protestanlar ve ortodokslar arasında ay
ni şekilde taammiim etmesine ve ayni 
vahşetlerin birbiriyle yanş edercesine 
rapılmasına sebeb olmuştur. Devlet bu
nun öniine geçmek için tedbirler aldığı 
ı2man daima fikirler aydınlanmış, ve in
sanlık hisleri yayılmş bulunuyordu. 

* Kilise kendisine hakikaten düşman 
olanlara ve olmayanlara karş asırlarca 
ateş ve işkencelerle karşı gittiği ve bu 
gibi korkunç vasıtalarla din ve insan
lık diye dünyanın en büyük salaklığını 
propağanda ettiği halde şimdi nedense 
pek nazikleşmiş, gi.ıl yaprağından inci
nir bir genç kız gibi .en ufak bir teca
vüzden alınmağa başlamıştır. Halbuki 
bu tecavüzler allahın muhabbeti namına 
yapılan işkence ve zulümlere hiç benze
meyen söz ve yazı hücumları ve hakikat 
araştırmalarıdır. 

Bugün aydınlrk ve hürriyet için dö
vüşenler! tehdit eden hapishaneler ve 
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polis o devirden kalan ve tarilı, mantık 
ve ilim hakikatlanna karşı konamıya. 

cağını bilmek şuurundan doğan bir 
korkunun bakiyesi midir ? acaba bu
gün çok sofu bir adamla veya bir din 
adamiyle konuşurken bizi ancak kadın
lara karşı gösterdiğimiz bir çekingenli
ğe sevk eden hisler onları istihfaf his
sinden ba~ka bir _§.eymidir ? 

Halbuki şurası muhakkaktır ki, hu· 
dutları içinde kalan ve politikaya veya 
tecrübi ilimler sahasına burnunu sok-

mayarak din ve metafizik olmakla ik
tifa eden dindar bir dünya görüşü ; 
ruhun ebediyete, allaha, vahilere inanan 

bir tdekkür sistemi bunları temamen 
inkar eden bir görüş ve düşünüş kadar 

akıllaca olabilir. Din, devlet ile alaka

sını tamamen kesmİ1j olsa ve kjğıtta 

değil, hakikatte . de iman hürriyetini 

kabul ve kendisinin hataya düşebilece· 

ğini itiraf etse temellerini hiç bir za· 

man kaybetmiş olmaz ; bilakis bir çok 

aydınlık ve hür fikirler kiliseyi bir düş

man olarak görmekten ve onunla müca. 

delede bulunmaktan va.z geçerler; hattl 

onun red edilmesi imkanı aı.la mevcud 

olmayan (fakat isbat imkanı da bulun

mayan) metafizil< kanaatlerine belki 

hürmet bile ederler. 

* Katolikler ile Protestanlar sihir-

baz diye adam yakmak cinayetinin me

suliyetini ~irbirlerine atmak isterler. 

Katoliklerin bu hususta ileri olduğu 

muhakkak ise de onlar Protestanların 

daha vafışice hareket ettiklerini ve 

kısa zamanda Katolikleri geçtiklerini 

iddia ederler. 

* Kilise ve papanın hatadan münez-

zeh olduğu malUmdur, Bütün katolik· 

ler bunu kabul etmişlerdir. Halbuki 

tabii ilimlerin inkişıftı ve insanların 

biraz daha mantıka yaklaşmaları Ka
tolik papazlarına bile sihirbazlık ve 
şeytanla ittifak gibi şeylerin mümkün 
olamıyacağını anlatmıştır. Şimdi kilise 
bir çok masumu öldürmüş ve hata iş
lemiş olduğunu kabul etmemek için bu 
"sihibaz mahkemeleri,, faciasiyle ala
kası olmadrğım iddia ediyor. Hal
buki ortada kos kr-a bir tarih var. 

(Sonu v:ır.) 
~""trlL""CtC'1tt.%1'ı..7 , .... , 8J&1f)sfl; 
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ranktan sonra liretin düşürülmesi 
Frangın yüzae otuz 'düşürii.lmesinllen sonra, Fransa'nın aldığı enternasyonal kararlarllan lj 
çoğuna i§tirak etmiyen ltalya da lireti rliişürmek kararını verdi. Şimdiye kadar frangın dü~ü 
rii.lmesi ~tra/ında mütalaalarını ya:;an Avrupa gazeteleri, ıimdi de liretin dü§Ürülmesini ine~ 
lemektedırler. Okurlarımız, O§ağıdalıi satırlarda bu mevzu üzerinde insjliz ve alman gazete_,, 
lerinde çıkmı~ bir takım ya:nltırın lıııliisala rım okuyacaklardır: -

6 ilkte§rİn 1936 tarihli Deyli ~le)'l'den: Bu memleketlerde iç fiatıarının yükselmemesi için alına 
cak ilk tedbirler, birden bire paranın kıymetten düşürülme~ 
sinden alınacak faydalara mani olacaksa da tutulacak doğr,. 
istikamet ve atılacak doğru adım budur. Cenevrede aöylediğl 
bir nutukta B. Morrison ekonomi ve politika meseleleri ara 
aındaki münasebet ve alakayı izah etti. Bunlardan birisin· 
halli, ötekinin halline yardrm eder. Bu hususta yapılan en pra 
tik iş, bu sahalarda bir yakınlaşma yapmak için elimizden 
leni esirgememizdir. Morrison, bu para pürüzlerini orta 
kaldırdıktan sonra hammadde meselesinin halline çalışılması: 
nı da teklif etmiştir. Bu sözler, üç devlet tarafından açılın 
olan yolda lngilterenin yürüyeceii;ine dair bir teminattır_ B 
işJerde tek taraflı harekete kalkışmak hem faydasız, hem d 
tehlikeli olabilir. lngilterenin tek taraflı silabsızlanmağa kat .. 
kışması bunun misalidir. Bundan sonra adım adım bu karar 
ların iyi tatbikine çalışmak enternasyonal ticaretin önüne di-o 
kilen engelleri kaldırarak dünya refahını kurmağa uğra§mali 
lazımdır. Bütün dünya, bu kararın tatbikına ve bütün iyi neti• 
celer alınmasına gözlerini dikmiş bulunmaktadır. 

Bay Musolini, Fransanın frangı düşürmek hususunda ver
diği kararın tesirlerini gördükten sonra, İtalyan parasını da 
Avrupa'daki yeni para şartlarına uydurmağa karar verdi. Bay 
Musolini'nin bwıdan on sene önce para kıymetini düşürmek 
aleyhindeki sözleri, İtaly~~ı, ~ç durumu bakımından, böyle bir 
tedbir almaktan alıkoyabılırdı. Fakat bir realist olan Duce, 
kendi memleketinin ve Avrupanın menfaatini, yeni para gru· 
puna iltihakta bulmuştur. Hiç şüphesiz İtalyanın bu kararı da 
esham fiatları yüks;Imiş olan Fransada olduğu gibi müsaid 
tesirini gösterecektır. . 

İtalyanın bu gru~ girmesi, Avrupanın ekonomik durluğu
nu genişletecek ve tıcaret kalkınmasını teşvik edecektir. 

Büyük bir ihracatçı memleket olan İngiltere, bu yüzden, 
yeniden birçok rekabetler karşısında kalacaksa da, bu vazi
yetten daha ziyade faydalanacaktır. 

Bay Morrison, dün .~enevrede bu yeni tedbirin "hakiki 
servetlerin serbestçe mubadelesi,, için bir vasıta olacağını ve 
enternasyonal sahada yeni ticaret tedbirleri alın.maaı da ge· 
rektiğini söyledi. 

·Bu yolda bir teşebbüste bulunulacağınt umarız. Bereket 
versin ki, İngiltere tu meselede karar ve tedbirini daha ev
velden almış bulunmaktadır. 

6 ilkte§rin tarilıli Taynıis ne Cliyor? 

İtalyada Fransanın ve eski altın blokuna dahil olan mem
lkeetlerin parayı kıymetten düşürmek yolunda aldıkları ted· 
birlere uydu. Dün Romada neşredilen bir kararname ile liretin 
kıymeti yüzde 41 nisbetinde düşürülmüştür. Bu suretle ital • 
yan parası da dolar, sterling ve yeni frank ile bir kıymet hi· 
zasına gelmiş ve böylece, son zamanlarda italyan ticaretine ak
saklık veren vaziyet ortadan kalkmıştır. 

Bu k.ırarın bir parayı kıymetten düş.ünnekten daha mühim 
olan tarafı, Fransada aynı şekilde alınan bir kararı takib et • 
mesidir. 

İtalyan gümrüklerinde de tenzilat yapılmış ve bir komite· 
ye ithalat maddelerinden alınan resimler üzerinde d~ğişmeler 
yapmak salahiyeti verilmiştir. Herhangi bir şekilde olursa ol
sun, spekülasyon yapılmasının önüne geçilecektir. Birinci de
recede zaruri olan maddeler, elektrik, gaz ve nakil vasıtası fi. 
at ve ücretlerinin bugünkü haliyle kalması için tedbirler alın
maktadır. Bütün fiatlar kontrol altında bulunacaktır. 

Bu kararnameye göre •'bugünkü rayicin hakiki kıymetini 
teşkil etmekte olan liretin iştira kudreti sistematik bir enerji 
ile müdafaa edilecektir.'" 

Görülüyor ki İtalya, kendi memleketindeki iç ekonomisini 
ve vatanda§larının hayat standardını yabancı rekabetlerin mer
hametsiz kontroluna bırakmıyacaktır. 'Gene bu kararnameye 
göre, İtalyanın milli müdafaasına esas olan kendi yağıyle ken
di kavrulmak siyaseti asla değişmiyecektir. 

Bay Musolini, bu karariyle B. Morrison'un enternasyonal 
ticaret alemindeki pürüzleri ortadan kald ırmak hususunda 
ortaya attığı elbirliğine iştirake hazır oldu~unu göstermiş o
luyor. Bu kararların ekonomik bir elbirliğine yol açması, 
Fransada frangın düşürülmesine şilpheli bir gözle bakanların 
endişelerini bertaraf etmek gibi psikolojik bir tesir yapmıştır. 

Bu siyasette İngiltere ve Amerikanın elbirliği etmeleri pa
ra işlerinde korkulan karışıklıkları meydana çıkarmamıştır. 
Bu tecrübenin muvaffakiyeti üzerine Fransa yeni kararını al
mış ve orada bütün zümreler, frangın kıymetten düşmesinden 
bir takım zararların doğmaması için çalmnağa girişmişlerdir. 

Bay Blum, senatoda yapılan tenkidlere cevab verirken, 
parlamentoda da söylediği gibi, alman tedbirin muvaffak ol
ması, umumi nizaının ve endüstri huzur ve sükununun muha
fazasına bağlı bulunduğunu söylemiştir. Bundan ba~a başve
kil, haziran ve temmuz aylarında olduğu gibi fabrikalarda 
kalmak suretiyle yapılan grevlerin yalnız içerde değil, dışar
da da vatan için tehlike doğuracağını da bildirmiştir ... 

... Gazete, burada frangın kıymetten düşürülmesi dolayı
siyle, fransrzların paralarım bir yere kapamaları ve yahud ya
bancı memleketlere gönder.melerinden doğacak mahzurları 
da kayd ve tahlil ettikten sonra diyordu ki: 

Bugün Fransada, menfaatleri biribirine bağlı olan zümre
lere tat.bik e~ilen kara:-, dünyanın baş.ka bir kaç ~mleketinde 
de tatbık edılegelmektedir. 

Eğere enternasyonal ticareti canlandırmak ve dünyaya re
fah getirmek isteniliyorsa, alınan bu karar ve tedbirlerden, e
konomik bir elbirliği yolunda istifade edilmelidir. 

Bu yeni kararlardan dolayı her hangi bir para buhranı baş 
göstermemesi için İngiltere, Amerika ve Fransa arasında bir 
anlaşma yapılmı~tır. Fransadan sonra bu karara iltihak eden 
İtalya da, .paraları yüksek olduğu için yabancı mallarının ken
di memleketlerine girmesine mani olan pürüzü ortadan kaldır
mış bulunuyorlar. 

LiRETİN DVŞMESI VE ALINAN TEDBIRLEK 
Doyçe A.lgemayne Saytung gazetesine Roma'dan yazılan 

bir yazıda deniliyor ki: 
Daha habeş harbı başlamazdan, İtalya devlet büdcesinin ve 

ltalya ticaret pilançosunun yıllık açığı üç milyar lireti bulu• 
yordu. 

Habeş seferi bu aAi•ktan başka daha bir çok milyarları yut• 
tu. Yeni sömürge, ekonomik bakımdan faydalı oluncaya kadaı; 
daha birçok yıllar sermayeye lüzum gösterecektir. Bu itibar .. 
la esaslı tedbirlerin alınmas. icab e~i; faş_iırt devleti, ha.beş za• 
feriyle kendine temin etmiş olduğu çok büyük prestij kazancı 
dolayısyile, ihtimal ki bu tedbirleri e•kiden imkanı olmıyao 
bir ölçüde tatbik edecek mevkidedir. 
Pratik tedbirler. 

İtalya kambiyosu, İngiliz - amerikan - fransız kamblYOJa• 
rına ayak uydurmak suretiyle yabancı seyyah çekmek işiyle 
birlikte İtalyan ihracatını da kuvvetlendirmek ve dolayısiyle 
işçi halka yaşamak için yeni imkanlar bulmak gayesini güd· 
mektedir. 

Endüstriye çalışmak kabiliyeti vermek maksadiyle, 11kluen 
kömürü ve kok fiatlprı yüzde 10 indirilecek ve ltalya'da kafi 
derecede mevcud o1mıyan ehemiyetli maddelerin gümrük re
&imleri azaltılacaktır. 

Gündeliklerle maliyet fiatlarını yükseltmek mecburiyetin
de kalmamak için de, iki yıl müddetle, yalnız kira bedelleriyle 
iaşe maddelerinin fiatlarımı zam yapılması yasak edilmiş ol • 
n.akla kalmıyacak, bugünkü hayat standardını korumak mak· 
sadiyle ehemiyetli görülen gıda maddelerinin gümrük resimle
ri de indirilecektir. 

Faşist devleti, korporasyonları, silahlı organizasyonlariyle 
önümüzdeki iki yıl müddetle bu fiat tahdidini muvaffokiyet
le tatbik edeceğini umuyor. Ve bu suretle de, liretin değeri 
çok düş,müş olmasına ragmen, satın alına kabiliyetinin esas it.i
bariyle bugünkünün aynı olarak kalmasını ve işçi halkın hıç 
bir zarara uğramamasını temin edebileceğini sanıyor. 

İtalyan finansını düzeltmek, habeş seferiİli finan6e cltJ elt 
ve Habeşistandan ek•Jnomik faydalar temin etmek maksadiy• 
le, aksiyonlu sosy::ie!erin yüzde r, dan fazla temettü dağıtamt• 
yacakları hakkında geçen yıl çıkarılmış olan kanun yeniden 
tatıbik edilecektir. f 

Müstahsiller fazla kazançlarını, müesseselerini imar Vf 

genişletmek için sarfedeceklerdir. Habeşistanda faaliyete bcç· 
miş olanlar bu hükümlerin dışında kalacaklardır. 

Mii.lk salı.iblcı-i zorla ödünç verece/der. 

Bu finansman işinde en çok acı duyacaklar, mülk s~hible
ri olacaktır. Bu gibiler şimdilik evvel~ binde üç buçu.k bı~ ver
gi vereceklerdir. Fakat bun~nla ~i~ıyor-..A~.ıl e~.emıyet~ı kı~
mı bundan sonra geliyor kı, şehırh ve koylu, mulk sahıblerı, 
mülklerinin safi değerleri üzerinden yüzde 5 devlete ödünç 
vermek mecburiyetinde olacaklaroır. 

Tabii bütün bu hükümler, finans bakımından zayıf olanla
ra karşı büvük bir kolaylık .göstermek sure~~Y~~ tatbik oluna
caktır. En çok yük altın~ gı.recek olanlar, b~yuk toprak sa· 
hibleridir. Fakat bu gibılerın de fazla endışelere kapılmıya
caklraı sanılıyor. Çünkü, bövle büyük çiftlik ve toprakların 
köylüye taksim edilmesi, zaten hükümetin programında uzun 
:ıamandanberi mevcuddu. 

Bu suretle gayri menkul sahihlerinin yakalarına sanlm~yı 
Roma haklı görüyor; çünkü bugüne kadar harbın ve nafıa ış
lerinin bütün yüklerini hemen hemen yalnız menkul servetle· 
re sahih olanlar taşımışlardır. 

Bil,i1'1MiYEN iNS~~ 
eder. Bir yılın içinde, fiziyolojik ve zihni hadi. 
scler çocuklukta ihtiyarlıktan fazladır. Bu hadi
selerin vezni önce hızla yürür, sonra betaetle 
yavaşlar. Bir güneş sinesinde muhtevi fiziyo
lojik zaman vahidleri gittikçe küçülür. Hulasa 
vücud, çocuklukta gayet süratli, gençlikte daha 
az süratli, olgunluk ve ihtiyarlık yaşlarında ise 
daha yavaş bir vezinle hareket eden uzvi oluşla
rın heyeti umumiyesidir. Devamımızın nisbeti 
asgari haddini bulduğu zamandır ki düşünce, 
faaliyetinin en yüksek şeklini bulur. 

sud bir hadise veya fiziyolojik ve psikolojik 
fonksiyonlarda daha iyi bir muvazene sayesin
de vukua gelir. Belki de zihni ve uzvt huzur 
halleri, hakiki bir gençleşmenin vasıflan olan iç 
mayi değişiklikleriyle müterafıktır. Kaygılar, 
sıkıtmlar, tereddi ettirici hastalıklar, intan1ar 
uzviyetin üzülmesine sebeb olurlar. Bir köpeğe 
akim cerahat zerketmek suretiyle onda zahiri 
bir ihtiyarlık tevlid etmek kabildir. Hayvan za
yıflar, mahzunlaşır, yorgun .bir vaziyet alır. 
Aynı zamanda, kanı ve nesicleri ihtiyarlığınki
lere benzeyen bir takım fiziyolojik aksiilamel
ler izhar eder. Fakat bu hadiseler intikalidir ve 
biraz zaman sonra köpeğin halindeki tabii ıttı
rad gene zuhur eder. Bir ihtiyann man7arası 
yıldan yıla pek az değişir. Hastalık olmadıkça 
ihtiyarlık pek bati bir o]uştur. Hızlandığı görü
lünce fiziyolojik amil1erden başka amill~rin 
tedahülünden şüphe edilmek lazım gelir. Bun
lar da, ekseriya, endişeler, teessürler ve yahud 
tereddi etmekte bulunun bir uzvun, bir kanse· 
rin husule getirdiği maddelerdir ki bu harHseden 
mesuldürler. Şihuhatin hızlanması ihtiyar· 
lamakta olan ~iicudda m:vi veya manevi bir 
afetin vücud bulduğuna işarettir. 

Fizik zaman gibi fiziyolojik zaman da gayri 
intikalidir. Hakikatte, mürekkeb bulunduğu 
fonhiyonel oluşlardaki aynı intikal etmezliğe 
maliktir. Üstün hayvanlarda ise veçhesini hiç 
değiştirmez. Fakat kışın uyuşan memeli hay .. 
vanlarda kısmen inkıtaa uğrar. Kurumuş olan• 
larda ise tamamiy]e durur. Muhitteki hararet 
yükselirse soğuk kanlı hayvanlarda hı7lnmr. 
Loeb, yüksek derecede sıcaklıkta tuttuğu sinek· 
lerin cabucak ihtiyarlayıp öldüklerini müşahede 
etmiştir. Tıpkı bunun gibi. hava 20 dereceden 
40 dereceye çıktığı vakit alligator için fi7..İyolo• 
j•k zaman kıymeti derh::ll değişir. Bu hayvanda 
derinin teneddiib rakamı hararet fa7.la ise yük • 
selir ve hararet az ise alçalır. Bu kadar basit 
usullere baş vurarak bir insanın nescinde bu çe• 
§İd değişiklikler hasıl etmek imkansızdır. Fiziyo• 
lojik zamanın veznini hızlandırmak veya yavaş.
latmak için esaslı oluşların- silsilesine müdohale 
etmek lazım gelir. Fakat ~evamımızın özü olan 
mekanizmaların mahiyetini bilmedikçe yn~m 
ilerleyişini geciktirmek veya veçhesini tebdil et

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
Türkçeye çeviren: NASUHl BAYDAR 

Bizler i.izerinde ekilmiş tarlaları, modem ev-
leri, derebeyi şatolannı, gotik katedralleri 
taşıyan Avrupa toprakları gibi, bir tarihin muhas
S<ılasıyız. Şahsiyetimiz uzuvlanmızm, iç mayile
rimizin, şuurumuzun yeni yeni tecrübele
ri ile zenginleşmektedir. Madem ki geçmişten 
kendimizi hiç bir vakit ayırmamaktnyız, şu hal
C:Je her düşüncenin, her hareketin, her hastalığın 
bizim için kati neticeleri vardır. Bir hastalıktan 
veya kötü bir hareketten şifa buluruz. Fakat 
onların izini daima üzerimizde taşırız. 

Güneş zamanı yeknesak bir vezinle cereyan 
der. Bu zaman biribirine müsavi merhaleler • 

den mürelckebtir. Yürüyüşü hiç bir tahavvüle 
uğramaz. Fiziyolojik zaman ise bir adamdan di
gerine, gözle görünür surette, değişir. O, ömrün 
uzun olduğu ırklarda daha yavaş, kısa olduğu 
nklarda ise daha cabuktur. Aynı zamanda, her 
'"r<l de, hayatını~ türlü devrelerinde de tehalüf 

Fiziyolojik zaman bir saatin doğruluğunu 
haiz olmaktan uzaktır. Uzvi oluşlar bir takım 
tahavvtiller geçirirler. Devamm117.m vezni sabit 
değildir. Hayatın cereyanı miiddetince onun 
muntazam yavaşlayışım ifade eden münhani in
tizamsızdır. Bu intizamsızlıklar, zamanımızı 
tanzim eden fiziyolojik oluşların silsilesi içinde 
hasıl olan kazalardan mütevelliddir. Hayatın ba· 
ZI anlarında yaşın ilerleyişi duruyor ve bazı an
larında da hızlanıyor sanılır. Öyle safhalar 'da 
vardır ki o esnarla akıl temerküz edip gelişir; fi
ziyolojik 7.amanla uzvi ve fiziyolojik oluşların 
gidişinde güneş zamanındaki intizam katiyen 
yoktur. Zahiri gençleşme, umumi olarak, me· 

mek kabil değildir. 
(Sonu var) 
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~L\N8ADA HADISEI"'ER 
irazburg mın.takasında nasyonalist

lerle komünistler arasında 
hadiseler oldu 

FRANSIZ KARARININ 

NETlCELERl 

l\farl{ın düşmesi 

bel~leniyor 
· rlan a, İngiltere 

bütün alal<asını 
kesıyor 

• e 

Parsi, 11 (A.A.) - Övr gazetesinde 
Jönöviycn Tabui diyor ki: 

bö Larok mu haf ızlari yle mahkemeye gitti 

BB. Ruzvelt ve 
Roher vaziyetten 

çok ümitli 
(Başı 1. inci sayfada) 

Alman marlanın kıymeti de yakında 
indirilecektir. Führer, paralar hakkında 
İngiltere Fransa ve Amerika arasında 

yapılmış olan görüşmelere iltihak ede. 
mE>miş olan Dr. Şabt'dan memnun de· 
fil görünmektedir. Çünkü Almanyanın 
bugün bu devletlerin gittikleri yola git
mesi dünya gözünde adeta bir teslimiyet 
manzarasını arzedecektir. 

Londra, 11 (A.A.) - Sunday Dis

pac'a göre B. dö Valeranın önümüzde· 

ki ay içinde Dail'e vereceği yeni İrl'an. 

da ana kanunu, serbest İrlanda ile İn· 

giltere kırallığı arasındaki son bağları 

da ortadan kaldıracaktır. Yeni a,a ka· 

nun umumi vali makamını ilga edeceıi 

ve onun yerine vatanda§ların hüküm· 

ranlık haklarının yüksek muhafızı olan 

serbest devlet reisi kai molacaktır. Re

islik makamına, gözündeki arıza dola· 
yısiyle hissetmekte oldu~u endişeler 
artmadığı takdirde bizzat B. dö Vale· 
ra gelecektir. B. dö Valera çekilmeğe 
zorluk hissettiği takdirde kendisine 
hükümet reisliğinde şimdiki sanayi ve 
ticaret nazın B. Benass halef olacaktır. 

(Başı ı. inci sayfada) 
lıııesi için acilen yüksek saliihiyetinı 
lanmaaını istirham etmiştr. 
ıtüsteşar B. Dötesso'nun da aynı 

~ alde bir telgraf çekerek mesu1iyeti 
~etinden atmış olduğu haber veril
·~ted· ır. 

*** 
1-... ltteç, 11 (A.A.) - Komünistlerin 
ji:lantısı takriben üç bin kişi hazır ol

~ halde saat 20 de başlamıştır. Tak· 

sonra meçhul ~sker meşalesi töreni do· 
layısiyle Etuval meydanında bazı badi· 
seler olmuştur. İki bin kişi, nümayiş 
tertib etmek teşebbüsünde bulunma§• 
tardır. Polis, bunları dağıtmış ve i~le· 
rinden on kadarını tevkif etmiştir. 

Paris, ıı (A.A.) - Albay dö Larok 
ile Franı>a nasyonal partisi icra komi
tesinden beş altı kişi, istintak hakimi 
B. Betel'in daveti üzerine adliye sara· 
yına gitmişlerdir. Hakim. kendilerini 
feshedilmiş birlikleri yeniden kurmak 
ve halkı şurada burada toplanmağa da· 
vet etmekle itham eylemek suretiyle 

isticvab etmiştir. 

- Para anlaşmasından önce, konten
janların, mübadele tahditlerini ve saire· 
nin ortadan kalkacağından ümidimi kes
miştim. Fransız karan sayesinde ufuk 
aydınlanmaya başhyar. Şefler sabırlı, ih· 
tiyatlı olurlar ve ayni zamanda geniş gö. 
rürlerse, dünya sıkıntılarından kurtula· 
bilecektir. 

Lilıtestayıı parasmı 

diisiirrnernek irin 

Diğer taraftan italyan ve çek parala
rının düşürülmüş olması Almanya için 
tutulmaz bir vaziyet ihdas etmistir. 
Lon:lra mahfillerinin mütaliiasr, markın 
bir hafta bitmeden evvel kıymetten her 
halde düşürüleceği merkezindedir. 

Cenevre, 11 (A.A.) - Lihtenstayn, 
bir gümrük anlaşmasiyle 1sviçreye bağlı 
olduğu için, hükümet yakında diyet 
meclisine Lihtenstayn parasının tsviç· 
re frangiyle bir hizaya getirilmesi hak
kında tedbirler bildirecektir. 

FRANSA' DA 
~.il üç yüz kadar mukabil nümayişçi, 
tıı..~ 1 .. .. d 1 1 

~-.... sa onunun onun e top anmı~ ar 
~ de seyyar muhafızlar tarafından 
fedilmişlerdir. Toplantı, normal bir 

'tte başlamıı~tır. Salonda ve dışarda 
~ferid bir takım protesto sesleri işi· 
~ Ştir. Salon tamamiyle seyyar mu· 
~ ız~.ar tarafından çevrilmiştir. Muka
~ 11ıırnayişçilerden mürekkeb bir ta· 
\ııı grupların civardaki kasabalardan 
~ lantı yerine doğru gelmekte olduk-

Hava lıücumuna karşı 

müdafaa talimleri 
• B. Larok, adliye sarayına kendi mu· 
hafızlarından yirmi kişi ile beraber 
gelmiş ve hemen hakimin odasına git
miştir. Adliye sarayı muhafızları, alba· 
yın beraberinde gelen ve koridorlarda 
toplanan muhafızları kapı dışarı etmiş· 
lerdir. 

ITALYA'DA: 

İtalya, hava kuvvetlerini 
f azla1aşbrıyor 

Roma, 11 (A.A.) - Hükümet, as· 
ı keri idare kontrolü altında bulunan 1200 
fabrikada çalışma saatini 60 a çıkarmaya 
karar vermiş ve yeni tayyare meydan1a
n inşası için 140 milyon tahsis etmiştir. 

Paris, 11 (A.A.) - Tayyarelere kar· 
şı müdafaa talimleri, 16 birinci teşrinde 
yapılacak ve talimler esnasında bütün 
ışıklar sönecektir. Parisin yetmiş düdü.. 
ğü birden ötmeğe başhyacaktır. Taras
sut tayyareleri manevraları kontrol ede· 
cektir. 

Fransada matbuat 
kanunu değişiyor 

Paris, 11 (A.A.) - Başbakan Blum 
Paris sosyalist §Ubesinin bir toplantı
aında, hükümetin matbuat kanununu 
değiştirmek fikrinde olduğunu söyle· 
miş. parlamento toplanır toplanmaz hU
kümetin gazeteleri menbalarını bildir• 
meye mecbur eden bir kanun layihası· 
nı ve keza zem ve kadih suçlan hakkın· 
daki kanunu değiştiren diğer bir Hlyi· 
ha vereceğini bildirmiş ve kamoyu va
tan biyanetine kadar dayanan teşeb

büslerin kurbanı eden bugünkü vaziye· 
te artık bir nihayet vermek lazımdır, 
demi~tir. 

1 haber verilmektedir. 

Strashurg0 da galeyan 
~~trasburg, 11 (A.A.) - Komünist 
~ Usların Alsas'ta yapmakta oldukla· 
~~1Propaganda turnesi dolayısiyle dün 
ıq 'den sonra ortalıkta bir galeyan ha· 

B. dö Larok saraydan otomobille 

aY..rılmış ve bu sırada birkaç kişi ken· 
disini alkışlamıştır. 

Strasburg, 11 (A.A.) - Dün akşam 
Strasburg bölgesinde komünistlerin nü
mayişi ile naayonalistlerin mukabil nü
mayişleri ufak tefek hadiselere sebebi

yet vermiştir. 

İta1yaya ~elen kır1an~ıç1ar 
Roma, 11 (A.A.) - Venedikten bil. 

diriliyor: 

General Valla'ya nişan 

0lınuştur. 

Praistc hadiseler 
l>aris, 11 (A.A.) - Dün öğieden 

Bilhassa Bişviller'de 16 kişi tevkif 

edilmiştir. 

Roma, 11 (A.A.) - Almanya büyük 
elçisi Fon Hassel, hava müsteşarı gene
ral Valla ile hava filosu kumandanı Pel
legriniye alman kızıl haç nişanını tevdi 
eylemiştir. 

Soğuktan uyuşmuş bir hale gelmi!ı 
olan binlerce kırlangıç Viyana'dan bu· 
raya gelmiştir. Bunlara yem verilmiş, ı
sıtılmış ve sonra serbest bırakılmıştır. 

Kırlangıçlar, sıcak memleketlere doğru 
havalanmışlardır. 

Orman Çiftliği : Merliez satış mağaz~sında çok 
ihtiyaçlarınızı tenıin edebilirsiniz. 

çeşitli zengin 

M1LL1 MÜDAFAA VEKALETl 1 
~ATIN ALlVlA KOM ISYONU İLANLARı 

BİLİT 
1 - 153 kalem ölçü ve avadanlık malzemesi kapalı zarfb eksilt· 
e konmuştur. 

Ütaı• - Tahmin edilen brdeli 7EOO lira olup ilk inanç parası 585 
'ıır. 
3 - İhalesi 14-10.1936 çarşamba günü saat 11 dedir. 

~t'~ - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun istediği bilge· 
t-,:1 ~ teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat 

ıne kadar M.M. Vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. 
( 631) 2-3980 

İLAN 
~, 1 - 8000 çift tire ve 5000 çift yün çorap açık eksiltmeye kon· 

tıır 

~ -·Tahmin edilen bedeli 3360 lira olup ilk teminatı 252 liradır. 
4 

- İhalesi 15 birinci teşrin 936 perşembe günü saat 11 dedir. 
\t~· - Şartnamesini görmek ve almak istivenlerin bizzat veya bir 
:~ •l ile M. M. V. satın alma komisyonundan alabilir. Muhabere 

:artneme gönderilemez. 
~~ı :- Eksiltmeve gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 
~~tınde istenilen vesikalarla birlikte ihale gün ve saatında temi• 

arı ile birlikte M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(1091) 2-4597 

BİL İT 
1 - 1500 adet Erat kilimi açık eksiltmeye konmuştur. 

~~ ı - Tahmin edilen bedeli 4500 lira olup ilk teminatı 337 lira 50 
tuştur. ! - 1hale'!İ 24 birinci teşrin 936 cumartesi günü saat 10 dadır. 

bir - Sartnamesini görmek ve almak istiyenlerin ya bizz<'t veya 
~r ":kili ile M. M. V. satın alma komisyonunda alabilirler. Muha· 
. ~ ıle ~artname gönderilemez. 
~ti :- Eksiltmeye gireceklerin 2490 savı1ı kanunun 2. 3 üncü mad
\c Ctındeki belj!eleriyle istenilen vesikalarivle birlikte ihale gün 
lııınsaatında teminatları ile birlikte M. M. V. satın alma komisyo· 

a gelmeleri. ( 1094) 2-4704 

1 
İLAN 

tııııt - 40 metre mikabı gürgen kalas kapah zarfla eksiltmeye kon
Şru. 

~ - Tahmin edilen bedeli 7600 lira olup ilk teminat 570 liradır. 
, 

4 
- İhalesi 15-10-936 perşembe günü saat 15 dedir. 

~t1 :- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 
lııi;l'indeki belgeleriyle ihale gün ve saatından bir saat evvel te• 
"tr~t ve teklif mel-tuplarını M. M. V. satın atma komisyonuna 

el eri. (1092) 2-4598 

İLAN 
tır1{apr tamiri: Zir poligonundaki binalarda pazarlıkla tamirat yap 
~<1 a~aktır. Ke'iif tutarı: 502 lira 96 kuruştur. Keşif ve şar•namesi 
~Un:.Iıne karşı inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi 13-10-936 salt 
t'te~ S~t onbirdedir. llk teminatı 37 lira 73 kuruştur. Pazarlığz gi
tı11<1 I:rden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2,3 iincü maddele. 
\1-'lı e ıstenen belgelerle pazarlık gün ve vaktında M. M. V. satın 

a komisyonuna gelsinler. (1290) 2-4861 

İLAN 

t~8~1 - 6500 metre mavi renkte kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 
ı tnıeye konmuştur. 

63 it - Tahmin edilen bedeli 17875 lira olup ilk teminatı 1340 lira 
3 Uruştur. 

. 4 - İhalesi 21-10-936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
~en 

1
- Nümune ve şartnamesini görmek istiyenler her gün saat 15 

5 
6 Ya kadar komisyona müracaat edebilirler. "e tekİ• Eksiltmeye gireceklerin kanunun istenen bilgelerile temin 

t;,tırı _ıf mektuplarını en geç ihale günü saat 10 a kadar M."'M. V. 
' cılrna komisyonuna gelmeieri. (1130) 2-4683 

ae . l31LtT 
~tarr ~~ı~: açı.k ~ksiltme ile on. ton benzin alınacaktır. Hepsinin 

O) lıradır. Evsafı komısyonıımuzdan parasız olarak veri-

Haymana Belediye Reisliğinden : 
Haymana Belediyesine aid kaplıcanın 890 lira bedeli ınuham

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

Anl{ara Hul{ul~ Fakiiltesi 
Del<.anlığındau : 

1 - Bu sene fakülteye alınacak leyli talebe sayısından fazla ta
lip müracaat ettiğinden liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun o
lanlar arasında bir seçme imtihanı yapılacaktır. 

2 - İmtihan Ankara Hukuk Fakültesinde 15.10.1936 perşembe 
günü saat dokuzda olacaktır. 

3 - Leyli namzet kaydına 14.10.936 çar§amba günü akşamına 
kadar devam edilecektir. 2-4918 

Askeri Fabrili.alar Umum 
~lüdürlüğünden : 

Doktor Alınacaktır 
Ankara civarında istihdam edilmek üzere bir doktor alınacaktır. 

!eteklilerin istidalariyle Umum :Müdürlük Sıhat Şubesine müra· 
caatlan. (1315) 2-4905 

Kapalı zarf uşulile beton anne köprü 
inşaatı eksiltme ilanı : 

Nafıa Bal~anlığından: 
. İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Sinop 

vıJayetinde Sinop • Ayancık yolu üzerinde (31 500) lira keşif be· 
dellı Karasu beton arme köprüsü inşaatının kapalı zarf usulile ye· 
ni~en eksiltmesi 22-10-936 perşembe günü saat 16 da Nafıa Veka· 
letı Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapıla• 
caktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (175,5) 
~u~uş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabileceği gibi 
ıstıyenlerce bu şartnameler Sinop Nafıa Müdürlüğüne müracaat 
edilerek görülebilir. Muvakkat teminat (2362) lira 50 kuruştur. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüsha
sında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikası
·nı haiz olmaları ve müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir 
mühendisle beraber bu işe girmediği takdirde asgari 10 metre açık· 
lığında beton arme bir köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz 
etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 22-10-936 perşembe günü ~aat 15 şe kadar 
Ankarada Şose ve köprüler reisliğine vermeleri tarttır. 

(1179) 2-4786 

lecektir. İhalesi: 23.10.936 cuma günü saat on birdedir. İlk teminatı 
266 lira 25 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sayılr kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte ihale gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna 
gelsinler. (268) 2-4830 

BİL İT 
1 - Beher tanesine biçilen ederi 20 lira olan 165 tane altlı, üstlü 

Erat karyolası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 19-10-936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 247 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görecekler her gün ve eksiltmeye girecekler 

ihale gün ve saatın<la M. M. V. satın alma ko. da bulunmalari. 
(1155) 2-4692 

çiçek ""' 
magazasım açmıştır. Bütün 

1 O. D. YOLLARJ VE LlMANLARJ UMUM 
MÜDÜRLOGO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 
Haydarpaşa dalga kıranının takviyesi için lüzumu olan ve He· 

:_eke ista~~onu civarında 66 + 450 kilometrede ulunan taşların oca· 
gından lagımla çıkarılarak kaldırılmak suretiyle M3 8500 blok n 
?lokların ihzarı esnasında hasıl olacak taşıardan M3 4000 balastın 
ıhzarı ve hat kenarında idarece gösterilecek yere nakli ve vagonla· 
ra ~olaylı~la tahmil edilebilecek tarzda ve ölçülmesi kabil.hendesi 
ş~kıllerde ıda~e me!11urunun vereceği talimat dairesinde kordon ha
lınde depo edılmesı ve vagonlara tahmil ve teslimi 24457 5 lira tah
min bedeli üzerinden 26.10.936 pazartesi günü saat 15 de Haydar. 
paşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1835 liralık muvakkat teminat •er • 
meleri ve ~anu~un tayin ettiği vesaikle ve ayrıca ehliyet vesikaları· 
nı muhtevı teklıf mektuplarını eksiltme günü saat 14 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu iı;e aid şartname ve genel şartname ile mukavele projesi Hay· 
darpaşada komisyon kaleminden 62 kuruş bedel mukabilinde ve· 
rilmektedir. (1699) 2-4813 

İLAN 
İsm~ ~.u~~en bedelleri aşağıda yazılı malzeme 24-10-1936 cu· 

martesı gunu hızalarında gösterilen saatlerde Ankarada idare bina
sında ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu .işe girmek istiyenler, hizalarında gösterilen muvakkat temi. 
nat.lar ıle kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 
tar~h ve 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dai· 
resınde alınmış vesika ve teklif mektuplarını aynı gün saat 10 ve 
10,15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 180 
kuruş mukabilinde satılmaktadır. (1283) 
İsmi, Mikdarı Beher ton Muvakkat Eksiltme 

Muhammen Teminat saati 
bedeli Lira Lira 

9835 ton krible Linyit 
kömürü soma ocakları 
mahsulünden 

4,50 3319,31 ıı 

8165 ton krible Linyit 4,50 2755,69 11,15 
kömürü Değirmisaz veya 
'l'avşanlı ocakları mahsulünden 2-4856 

İLAN 

Bir ~ne ııarfmda U65U,J:% ton tahmin eeüen Haydarpaıa ]i. 
~anı ve deposu kok ve maden kömürü tahmil ve tabliye işi 15418.16 
lira bedelle ve aşağıda gösterilen eşkal dahilindeki ameliyeler bir se· 
ne için kapalı zarf usulyle eksltmeye konmu~tur. Eksiltme 16-10-936 
cuma gün~ saat 15 de Haydarpa~ada gar binası dahilindeki ı inci it· 
l~tme komısyonunda yapılacaktır. Bu işe girmek stiyenlerin 1156.37 
lıralık muvakkat teminat, ehliyet ve kanunun tayin ettiği diğer vesa .. 
ik, teklifi muhtevi mazrufları eksiltmeden bir saat evel komisyon 
reisliğine teslim etmeleri lazımdır. 

Teklif mektublarında aşağıdaki müfredatın her birine ton ve cins 
itibariyle ayn ayrı fiat dercedilecek ve bu fiatlar esas ittihaz edile· 
cek. ve şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğine dair meşruhat 
verilecektir. Fiatların hatasız ve silintisiz rakam ve yazı ile yazılmıı 
olması lazımdır. Şartnameler ve mukavele projeleri komisyondan pa
rasız olarak dağrtılrnaktadır. 

Ameliye A - Vapur anbanndan supalan yapmak yani açık va· 
gon üzerine veya vapurun güvertesine veya nhtı· 
ma getirmek. 

" 

" 

" .. 

" 

B - Vagon üzerinden supalandan açık vagona boplt· 
mak. 

C - Supalandan arka ile vagona veya yerden veya an• 
bardan çuvallı olarak alıp vagona boşa1tmak. 

D - Gemilerin içinden veya yerden arka ile depoya ve• 
ya vagona taşımak. 

E - Her nevi vagondan ar·<.~ ile elli metre mesaff: da· 
bilinde depoya tahli;c: V\.'}a idare vinci ile gemiler· 
den alıp açık vagc:nlara b'.l~altmak. 

F - Depo stokundan makinelere veva vagon}?ro:ı "Ük· 
lemek. (167J) 2-4571 
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KültürdBakbanlığııtarafmBütün mektep kitabları geldi. Halil Naciden alınız. 
an astırı an · 

Anaf artalar caddesı 
No. 111 Ankara 

. 
Anl{ara Piyango Sa manpazarı 

Suhesi 
' 15 birinci teşrinde Sapıanpazarı otobüs durağı fstihlas l<ah· 

vesi yanında açılıyor. 

Ankara Piyango 

ANKARA PALAS 
Cumartesi 24 Birinci Teşrin 1936 

' ' P A VİLLON'' DA 
• 

Muazzam "Soircc 
Masalan evvelden tutunuz. 

de Gala0 

2--4920 

Muhasib Aranıyor 
El yazısı güzel ve okunals'lı usulü defteriye vakıf bir memur alı· 

?a~ktır. Taliplerin bonservis ve mektep şehadetname suretleriyle 
iki adet vesikalık resimlerini bir zarfa koyarak (Ankara Posta Ku-
tusu 405) e göndermeleri. (1247) 2-4796 

İzmir Bayındıı·lık 
Direktörlüğünden : 

. 14666 lira 12 kuruş kesif bedelli Ödemiş - Çatal yolunun 
O + 000 - 3 + 500 kilome•releri arasındaki sose ile iki menfez ya
pısı 28-9-936 dan itibaren 2Ö gün müddetle kapalı eksiltmeye konul
muştur. 

.. 2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 19 - ilkteşrin - 936 pazartesi gü
nu saat on birde İzmir ili Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
• 3 - İsteklilerin hazırlıyacakları 1100 liralık muvakkat teminat 
ıle teklifnamelerini ve ehliyet vesikalariyle birlikte adı geçen gün· 
lemeçte ihale saatından bir saat evveline kadar daimi encümeni baş· 
kanlığma vererek makbuz almaları. İhale gününde büdçe gelmediği 
takdirde ikinci bir ilanla zarfların kabulüne devam olunacaktır. 

4 - Fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direk-
törlüğüne baş vurmaları. (614) 2-4754 

Nafia Vekaletindrn: 
Afyon - Antalya hattının Baladiz - Burdur arası ihtiyacı için 

mezkur kısmın kilometre 4 yarmasının solundaki ocaktan (5500) 
metre mikap ocak balastı ve kilometre 7.13 arasından (3500) metre 
mikap toplama balastın ihzar nakli ve hat kenarına depo edilmesi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

1 - El:sil~me 20-10-936 tarihinde saat on beşte vekalet binasında 
demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonunda yapılıtcak· 
tır. __ 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli 9750 ve muvakkat teminatı 
(731.25) liradır. 

3 - Mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi ile 
eksiltme §artnamesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı (25) 
kuruş mukabilinde demiryoJJar inşaat dairesinden verilmektedir. 

4 - Bu münaknsaya girmek istiyenlerin 2490 N.h kanun mu
cibin:e ibrazına mecbur oldukları evrak ve ves'..kalarla 7-5-936 T. ve 
3297 N.lı resmi ceridede ilan edilen talimatname mucibince vekalet. 
ten almrş oldukları müteahhitlik vesikası ile teklif zarflarını mez
kfir kanunun tarifotı dairesinde haznlıyarak 20-10-936 günü saat 
on dörde kadar makbuz mukabilinde ciemiryollar inşaat dairesine 
tevdi eylemeleri lazımdır. (1173) 2-4759 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 

Anliara J.\ılerl{ez Hıfzıssıhha mües· 
sesesi Sabnalma k:omisyonu Riya· 
setinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Jll'if'ssese Farmakodinami ile Se
rum şubelerine satın alınacak ve bedeli muhammeni 5805 lira 25 ku· 
ruşluk kimyevi maddeler. . • . . .. 

2 - İstiyenler şartname ıle lıstelerını muessese muhasip mute-
metliğinden alabilirlet'. 

3 - Eksiltme 24.10.936 gün cumartesi saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı .zarf usuli ile yaprlacaktrr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklini~ 435 lira 40 ku~u.s ~u

vak':at teminat vermesi bundan başka en az hır parçada bu gıbı kım
yevi madde satışından 10000 liralık iş yaptığına dair vesika göster
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun 33 üncü maddesine 
tevfi 1·an vaktimle tevdii Hlzrmdır. (1265) 2-4829 -

P. T. T. BaşmüclürlİİoOiindeıı: 
1 - Eksiltmeye konulan is: Keçiörende karakol binasının üç 

metre acığında P. T. T. binası ~nşaatı. 
Keşif bedeli 9659 lira 81 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak sunlardır: 
A - Eksiltme ve fenni şartnameler. 
B - Mukavele projesi 
C - Keşif Cetveli silsi1ei fiat cetveli 
D - Proje, 

t s•iuenler bu evrakı Başmüdürlük · az: işleri kaleminde göre-
bili- er. ' 

3 - Eksiltme 13 birinci teşrin 936 salı günii saat 15 te P. T. T. 
B a mUd 'irliik komisyonunda acık eksiltme usulile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklile::'İn 725 lira muvakkat 
temina~ v~ermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup ge· 
tirmesı lazımdır. 

A - Na.fıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası~ 
.R - Mımar veya mühendislik diploması veya diolomalı Mımar 

ve mühendisten biriyle tnilştereke-"l münakasaya girilmesi. 
(1172) 2-4697 

A rvalıl{ Belediye Reisliğinden: 
• Belediyemizin kırk lira asli maaşlı fen memurluğu münhaldir. 

Bu i şin ehli ve evsafı fen
1 

niye ve res~ki~ey1i hbai
1
z dt~lipl~rin ~.ayın. 

d 1 k Bakanlıg"'mca kabu e şayan vesaı ı ı e e e ıyemıze muraca• 
ır ı 2-477l 
atlım. ( 1237) 

Dahiliye Vekaletinden : 
ı - Vekaletçe alınacak 380 teneke benzin'eçtk eksiltmeye Kon

muştur. 

2 - Eksiltme 19-104 936 gününde saat 15,30 da Vekalet binası 
içinde toplanacak satın alma komisyonunca sapılacaktır~ 

3 - Muhammen keşif bedeli l'748 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 131 lira 10 kuruştur. 
S - Benzin toptan tesellilm edilmiyecek, şartnamesindeki mad

dei mahsusalan mucibince beş tenekeden aşağı olmamak üzere lü
zum hasıl oldukça alınacaktır. 

6 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler Vekalet levazım 
bürosuna müracaat ederler, şartname için para alınmaz .. 

7 - İstekliler 19-10-936 günü muayyen saatte teminatlarını ha-
milen komisvona müracaat etmeleri. (1195) 2-4726 

Valuflar Umum 1\1 üdürlüğünden: 
Akarın nevi Mevkii Akar numarası 

Ardiye Sanayi caddesi 306 
Yukarda evsafı yazılı vakrf mahallin ardiye olarak kullanılmak 

üzere tarihi teslimden itibaren 31.5.1937 günime kadar icar müdde· 
ti aç·k artcrmaya konulmuş olduğundan ihalesi 15.10.1936 perşem
be gür.ti saat on beştedir. Müzayede evkaf apartmanında varidat ve 
tahsilat müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerden yüzde 7,5 temi· 
natt muvakkate alınacaktır. Tutmak ve şartlarını öğrenmek istiyen
ler:n hergün mezkGr müdürlüğe müracaatları itan olunur. (1272) 

2-4834 

Adliye Vekaletinden : 
1 - Temyiz mahkemesi için şartnamesi mucibince yapılacak 

154 parça Mobile kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 19 Teşrinicvel 936 pazartesi günü saat 15 de An

karada Temyiz binasında Adliye Vekaleti Levazım müdürlüği' oda
sında tonlanacak eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin bu hususa aid şartnameyi Ankarada Adliye Ve
kaleti Levazım Müdürlüğünden parasız alabilirler. 

4 - İsbu yanılacak 154 parça mobilenin mecmuunun tahmini 
bedeli 10363 onbin üç yüz altmış Uç liradır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedeli muham
menin % 7 buçuğu nisbetin?~ 777 lira 22 buçuk kuruş nakten ve 
yahut devletçe nakit mukabılınde kabul f'dilen tahvilat Ankara Mal 
san<lr~ına teı;°l:m etmiş olduklarına dair olan sandık makbuzlarivle 
teklif mektuplarını :1avi mühürIU zarfların eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri taşradan teklif 
mektubu ırönderecek olanların da aynı ı.aatte yetişmesini teminen 
daha evvelden postaya tevdi etmiş olmaları ve dış zarfların mühür 
mumu ile ayrıca mühürlenmiş olması lazımdır. {1169) 2-4694 

P. T. T. Binalar ve Levazım 
l\ılüdürlüğünden : 

1 - Idare ihtiyacı için 140 ton 4 m/ m ve 10 ton 2 m/m kutrunda 
galvanizli demir tel kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 18-11-936 tarihinde saat 15 de Ankarada P. T. T. 
umumi müdürlüğünde toplanac,;ak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (18000) liradır. 
4 - Talihler 1350 liradan ibaret muvakkat teminatlarım idaTe

miz veznesine teslim ederek alacakları makbuz veya kanunen mute· 
ber teminat mektublarrnı ve ~artnamede yazılı belgelerle teklif mek
tublarıru ihtiva edecek kapah ve mühlirlü zarfları mezkur tarihe rast
layan çarşamba günü saat 14 de kadar sözü geçen komisyon reisliği
ne vereceklerdir. 

5 - Talihler müteahhidlik ehtivet varakası ibraz edeceklerdir. 
6 - Şartnameler Ankarada P.T.T. binalar ve levazım müdürlü

ğünden ve İstanbulda Beyoğlunda ayniyat muavinliğinden parasız o· 
tarak verilir. (1125) 2-4658 

Y enişehirde ~ "'..,ı.'-:. İi:~;~şAi--;L:\~i""..,"' B 
Beher Beher , 

Döşeli ve temiz bir oda kira- l Sayıfa Santimi Sayıfa Santimil. 
hktır. Tuna caddesi Yiğitkoşun ~ - ---
sokağı No. 15 2-4917 ~~ 2 300 3 

-------------------------~~ 4 150 5 

Kiralık Ev i 
~~ 

Kavaklrderede İran sefaret- \ 
hanesi karşıs:nda beş oda, ban- ~1 
yo, elektrik, havagazı vaTdır. ~l 
Müracaat; !}ehir bahçesi. Tele. ~ 
3797 2-4916 ~ 

--------------·--------~~ 
tuzu 

6 80 7 
8 30 kuruştur. ~ 
1 - Hayır işlerine ve yeni ~~ 

çıkan kitaplara aid ilanlardan ~~ 
o/o ıs tenziUit yapılır. i 

2 - Zayi ilan bedelleri ~~ 
maktu yüz otuz kuruştur. f..~ 

3 - Tebrik. teşekkür, ev· l• 
lenme, vefat ve katı alaka ~ 
ilanlarından maktnan beş lira i~ 
alınır. ~ 

~ 

J 

Kiralık~ Daireleı 
Yenişehirde Karanfil sokak 

Yugoslavya sefarethanesi karşı· 
sında 22 numaralı apartmanın 
beşer odalı alt ve orta kat her 
türlü konforu mevcud daireleri 
kiralıktır. Tel. 1912 de B. Ke-
ınale müracaat. 2-4915 

Ankaranın Sayın 
Halkına. : 

Bütün resmi clairelerin, 
Bankaların, nıüessese

leı·in elektrik 
işyarlarına: 

CUMURİYET1Mt'ZiN 13 üncü YIL DÖNÜMÜ 
YAKLAŞIYOR. BAYRAM GECELERİNİ BOL 
IŞIKLA KUTLULAMAK VE ARIZASIZ CERE· 
YAN VERMEKı ANCAK HER BİNANIN DO· 
NANMA TAKATINI BtLMEMİZLE MÜMKÜN· 
DÜR. YAPACAGINIZ VEYA EVELCE YAP· 
TIRDIGINIZ TESİSATIN ÇEKECEG1 ELEK
TRİK KUDRETİNİ TEZELDEN SOSYETEMl· 
ZE BİLDİRMENİZİ DİLERİZ. 

SOSYETEMlZ DONANMA TESİSATININ 
MUAYENELERİLE UGRAŞACAGINDAN 24. 
10. 1936 TARİHİNDEN 2. 11. 1936 TARİHİNE 
KADAR YENf ABONELERE RAKORDMAN 
YAPILAMIYACAKTIR . 

Ankara Elektrik T. A. 
Sosyetesi 

Ziraat Vekaleti satınalma lcoınis· 
yon undan: 

Cinsi 
Neft 

K~ul 14 2 kiloluJC 
Vim 350 gramlık 
Tüğ tozak 16. No. 
Tuz ruhu 
İplik fırça S. 
Hasır süpürge 
Çalı süpürge S. 
Cam bezi 

ıCiia kiloluk 
Benzin 
Kalın kaput bezi 
İnce ,. ,, 
Kıl fırça S. 
Tel talaş 
Sabun 
Yalnız on altı kalemdir. 

Miktarr 
180 Litre 
50 Kilo 

600 Kutu 
200 Adet 
50 Litre 
50 Adet 
50 Adet 
25 Adet 

100 Adet 
150 Kilo 

15 Teneke 
1500 Metro 
1100 ~:etra 

50 Adet 
50 Paket 

50 Kilo 

ı - Tutulan nümuneleri mucibince 1578 lira 50 kuruş ?1u.ham• 
men bedelli ve cins ve sayıları yukarda yazılı 16 kalem temızlık le• 
vazımı açık eksiltme suretiyle alınacaktır. . ~ . 

2 _ Eksiltme 16-104 936 cuma günü saat 15 de Zıraat Vekaletın• 
de yapılacaktır. Muvakkat teminat 118 liradır. . 

3 _ İsteklilerin eksiltme için tayin olunan g_ün ve sa~.tte temı· 
nat mektubu veya makbuzlariyle adı geçen komısyona muracaatla• 
rı. (1280) 2-4855 

KUrUJ(" 
• 

En hoş meyva tuzudur. İnkt· 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahataız· 

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
Yeni SİNEMALAR Hallı 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
barrid Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MUdtiril 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

BU GECE 
Henry Bernstein'ın meşhur 

eserinden 
SAM SON 

Harry Baur • Gaby Morlay 
Bugün gündüz seanslannda son 

olarak 
KIRIK RÜYA 

, BUGUN BU GECE 
Zengin ve son derece zevkli 

ve eğlenceli 

MONTEKARLO KRALI 

Ronald Colman - Joan Bennet 
Ayrıca : Canlı resimler 

Bir sinemanın dünya haberleri di ğer sinemada gösterilm~z. • 
Halk sinemasında paz~rdan maada hergün ucuz sabah mahn .. h·· 



~ ILKTEŞRIN 1936 PAZARTESi 

'LAN 
1 - Eskişehir Kütahya D :ıizonu için 475000 kilo un kapalı 

~fla 14-10-936 ~ünü saat 16 •la l~skişehir askeri satın alma komis
ı_?nuncıa alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 58187 liı a 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 4:l64 lira 6 kuruştur. 

b-4 - Teminatlar vaktinde:l :vel muhasebe veznelerine veya mal
""'1dıklarına yatırılarak makhllllar veya banka mektupları kanunu
na uygun olan teklif mektur-!arının içerisine konması ve teklif 
!lıcktuplarının ihale günü Eskişehir posta ve telgraf ayan ile saat 
:beşe kadar komisyon başkanlığına verilmesi ve 2490 saydı kanun-

Yazılı vesikaların lüzumunda komisyona ibrazı tarttır. 
S - Şartname her gün komisyonda görülebilir. (1082) 2-4S96 

İLAN 

l ~.anisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için kapalı zarf
d.a ınunakasaya konulan 392 ton una verilen fiat pahalı görüldüğün-

en 2490 sayılı kanunun 40. mcı maddesi mucibince bir ay zarfında 
Pazarlıkla alınacaktır. 

111_~ - Şartnamesi 25S kuru§ 'Tlukabilinde Maniaada askeri satın 
~komisyonundan alma~ilir. ' 

3 - İhalesi 14 1. te§. 936 .amba günü saat 11 de Manisada 
aakert satın alma komisyonund ~apılacaktır. 
ı.'~ 4 - Muvakkat teminatı 3791 liradır. Beher kilosunun muhammen 
ucdeli 13 kuruştur. 

5 - İ!':tekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika 
~c 1;1uvakkat teminatları ile birlikte belli gün ve saatte Manisarla as-
erı satın alma komisyonuna müracaat etmeleri. ( 1117) 2-4636 

tLAN 

Cinsi Miktarı Fiatı Şartname 1ha t ı: tarihi günü saati 
parası 

kuruş 
~n 360000 50400 252 Jll-10-936 pazartesi 10 
.:Sığır eti ııoooo 22000 000 19-10-936 ,, ıs 

1 - Samsun garnizonunda bulun:ar. kıtalarm ihtiyacı olan yu
~arda yazılı un ve sığır etine ait ~rtnameleri karşısında yazıl fiat
a almak ve görmek iatiyenlerin her gün tüm binasındaki komis-

l'ona gelmeleri. • 
S ~2 - Eksiltme yukarda yazılı tarir.ıerde kapalı zarfla olacaktır. 
,_ ıgır etinin teminatı muvakkatesi 1 ~ lira unun teminatı muvak
~atesi 3770 liradır. 

1 3 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3 ibcü maddelerindeki vesikalar
a. teminat ve teklif mektuplarını ih:ıle saatinpen bir saat evel ko· 
lllısyona vermiş olmaları. (1144) 2-4689 

İLAN 

tc· 1 - Izmir müstahkem mevkii kıtaatının seksen altı bin dört yüz 
ılo y'!rli pirinç ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul

llluc;tur. 
it 2 - İhalesi 20 birine iteşriıı 936 salı günü saat 16 da fzmirde 

1§lada müstahkem mevkii aatm alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 16416 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate ak!ıası 1231 lira 20 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

.. 6 - 1stekliler ticaret odasında kayıth olduklarına dair vesika 
€ostermek mecburiyetindedirler. 
.. 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü
~Uncü maddesinde yazılı vesikaları ile teminat ve teklif mektupla
rını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş buluna-
taklardır. (1201) 2-4752 

lı.AN 

1 - K araköse garnizonundaki k ~~•=m senelik ihtiyaçları olan 
~?Oooo kilo fabrika unu ile kağ ızrn~ı'ld~ki kıtaların senelik 180000 
l!n fabrika u!lu kapalr zarfla eksiJtmeve konul<lu • 

, 2 - Karakös! garnizonuna aid unun tahmin bedeli 30 bin lira 
•llc teminatı 2250 lira ihalesi 19-10-936 pazartesi günü saat 11 de. 

3 - KağızmımrhH kı•- .. ., ?; ıını:n tahmin bedeli 2700fl lira ilk 
teıninatt 2125 lira ihalesi 19-10-936 pazartesi günii saat on beştedir. 

4 - İhaleleri Karaköse satın alma komisyonu binasında vapıla
Ca'tttr. Şartnamelerini görmek istiyenler komisyonunmuzdan alıp gö
rebilirler. İsteklilerin ihalesi günü ihale saatından bir saat evvel 
~:·~lif mektupları i!e ilk teminatları ve ticaret odası vesil:ası ile 
ıriikte komisyonumuza vermiş olacaklardır. (1147) 2-4666 

İLAN 

1 - Mityat kttaatmm senelik ihtiyacı için 288000 kilo fabrika 
lınu 21-10-936 tarihine müsadif çarşamba günü saat onbeşte kapalı 
ıarfla ihale edilecektir. 

2 - Unun teminatı muvakkateleri ?-t60 liradır. İstekliler şartna
tneyi bulundukları yerin satın alma lcomisyonunda görebilirler. 
li: ·siltmeye i~tirak edeceklerin yukarda yazılı teminatları ile mez
ltur gün ve saatte Mityat alay ıatm alma komisyonuna müracaat-
ları. (1137) 2-4686 

İLAN 

I - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 120000 kilo linvit kö
~İ.irü açık eksiltme ile ıs • birinci teşrin • 936 günü saat 16 da iha· 
esi yapılacaktır. 
. 2 - Taliplerin 135 liralık temin;!.tt muvakkateleri ile birlkte yev

~ı mezkurda sarı kışla arkasında me?:kfir topçu kıtaatı satın alma 
ornisyonuna müracaatlarL • 
. 3 - Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün öğleden sonra ko· 

blısyona müracaatları. (1146) 2-4665 

İLAN 
. 19000 kilo sade yz.ğı alınacaktır. Tahmin bedeli 18262 lira 80 
lıiuruştur. 

2 - Sartnamesi her 2ün komisvonda görülebilir. 
.. 3 - Eksiltme 21-10-936 carşamba günü sctat 15 de Selimiyede 
tuın askerlik dairesindeki askeri satın alma komisyonunda olacak
tır. 

' ı! - Eksiltme 1<aoalr zarf uaulivle olac .. ktır. 
5 - Yağ:n muvakkat teminatı 1369 lira 71 kuruştur. 

• 6 - Teklif mektuoları 21-10-936 çarşamba günü saat on dörte 
ltadar aatm alma komisyonuna verilecektir. Bu saatten sonra mek
tuplar kabul edilmez. 

7 - Şartnamenin 4. üncU maddesinde istenilen ve~ikalar temina-
tın konduğu zarf içerisine kanulmu(. olacaktır. (1119) 2-4722 

İLAN 
~ 712400 kilo yulaf veya arpa :•1.:.a:..kttr. Yulafın tahmin bedeli 
8087 lira arpanın tahmin bedeli 40393 lira 8 kuruştur. 
.. 2 - Atınac;Ut yulaf veya arpanın şartnameleri komisyonda her 

tün görülebilir. 
t .. 3 - Eksiltme 19-10-936 pazartesi günü saat J ı de Selimi yede 
um askerlik dairesi binasında toplanan askeri salın alma komisyo
rıunda yaoılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 

48 
S - Yulafın muvakkat 3606 lira S3 kuruştur. Arpanın 3029 lira 
kuruştur. 

8a 6 - Teklif mektupları 19-10-936 pazartesi günü saat ona kadar 
la tın alma komisyonı;na vermiş olacaktır. Bu saatten sonra mektup
lt ~ kabul edilmez. Şartnamenin 4. üncü maddesinde istenilen vesi-

a ar teminat konduğu zarf içerisinde konulmu~ olacaktır. (1118) 
2-4723 

ULUS 

1LAN 
İstanbul kumandanlığına bağlı kıtaat hayvan::ıtı için 600 ton yu

laf 19-10-936 pazartesi günü saat on~'şte kapalı zarfla satm alına
caktır. Muhammen tutarı 37500 liradır. Şartnamesi komisyonu
muzda görüldüğü gibi 2SO kuruş mukabilinde verilebilir. İsteklile· 
rin 2813 liarlık ilk teminat makbuz veya mektubunu ve 2490 numa
ralı kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesaikla beraber ihalenin en 
u bir saat evetine kadar teklif mektubunu Fındıklıdaki komutan· 
lı1ı:: satın alma komisyonuda vermeleri. (1165) 2-4693 

iLAN 
Kolordu nakliye taburunun levazım ayniyatından eşya kısınma 

ah 346267 umumt ve cilt ı vara' . 17 hususi sayılı bir tek boş ayniyat 
tesellüm makbuzu ile yiı,e m'lıliye taburunun 8804 umumi ve cilt 
1. varak 3. sayılı baro:;·~ avniyatına ait yalnız birinci kısım bof ola
rak zayi olduğundan zuhurunda hükmü olmadığı ilan olunur. 

(1199) 2-4733 

Cinsi 

Beyaz peynir 
Zeytin tanesi 
Çay 
Sabun 

Mikdan 
Kilo 
1000 
1500 

60 
3000 

1T.1' N 
M ı..tıammen B. 

Lira 
600 
600 
240 

1200 

İlk temiı·ntr 
Lira Kr. 

2640 ____ 18 __ 9 ___ 00=-=-

Krrıkkale Askeri Sanat Mektebleri ihtiyacı olan dört kalem er
.zak 2 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme su
retiyle alınacaktır. İsteklilerin yukarıda muhammen bedellerine 
mukabil 198 liralık teminat ak«ialarını Kırıkkale Askeri Fabrikalar 
Muhasebeciliğine yatırarak belli gün ve saatte Mp. satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. ( 1 16) 2-4902 

Cinsi 

Pirinç 
Kuru fasulye 
Nohut 
Makarna 
Şehriye 
Mercimek 
Toz şeker 
Kuru üzüm 

Mikdarr 
Kilo 

4000 
3500 
1500 
3000 

6UO 
500 

5Uu0 
lvOO 

J.LAN 
Mu:1ammen B. 

Lira 
1000 

525 
225 

1050 
210 

75 
1500 

250 

İlk teminatı 
;ra 'Kr 

------~-----------4835 362 62 
Kırıkkale Askeri Sanat Mektebleri ihtiyacı olan sekiz kalem er

zak 2 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme su
retiyle satın alınacaktır. İsteklilerin yukarıda muhammen bedel
lerine mukabil yazıl~ 362 lira 62 kuruşluk teminat akçalarmı Kı
rıkkale Askeri Fabrıkalar Muhaaebecili~ine yatrrarak belli gün 
ve saatte :Mp. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (1308) 0 2-4904 

İLA'~ 
Cinsi Mikdarı M ımmen B. İlk teminatı 

Kilo ı .ira Lira Kr. 
Ekmek 45000 !950 374 . 25 

Kırıkkal~ Askeri Sa~3:t ~'!·.:tehi talebesinin iaşesi için ihtiyaç 
olan 45000 kılo .. km~k 2 ıkıncı t~~rin 1936 pazartesi günü saat 14 de 
açık eksiltme suretıyle satın alınacaktır. 1stekiilerin yukarıda ya
zılı muhammen bedeline mukabil 374 Iha 25 kuruş ilk teminat ak
ç~lerini Kırıkkale :ıskeri fabrikalar muhasebeciliitine yatırarık 
belli gün ve s:ıat~e ·~p. Sa •• Al. Ko. na gelr.eleri (1307) 

2-4903 

Anl{ara Valillğindeıı : 
Hususi idareye ait şehir bxantasmın kalorifer tesisatının ta

mi r i aç ık eksiltmeye konttlmııştur. 
Keşif bedeli 164S lira 57 kuruştur. 
İhale 26.10.936 pa'!artesi günü saat ıs de Vilayet daimi encü

meninde vaılacaktır. 
Eksilbncye girmek isteyenlerin 123 lira 45 kuruşluk muvakat 

teminat .nektubu veya makbuzu ve ehliyeti fenniye vesikasiyle iha
le günü vilayet daimi encümenine §t.raiti görmek isti7enlerin 
Hususi Muhasebe Müdürlüğüne müracaattan ilan olunr. (1320) 

2-4906 

Ank.ara Valiliğinden : 
Necatibey caddesinde hususi idareye ait şehir b?hçesine 

muttasıl biitün dükanların eşiklerinin yapılması açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli 490 lira 80 kuruştur •• 
.. İha.le 26/ 10 _;.936 Pazartesi günü saat 15 de Vilayet daimi en
cumcnınde yapdacaktır. 

~ksiltmeye girmek isteyenlerin 70 lira 56 kuı;.uşluk muvakkat 
tem.~nat makbuzu voya teminat me~tuplariyle ihale günü daimi 
encumene şeraiti anlamak istiyenlerın hususi muhasebe Müdürlü-
ğüne mürncaatları ilan :-Joı!'lur. (1321) 2-4907 

Maliye V elcfiletinden : 
İhaleleri tnüteakip temamı btanbul'da ll~zum gösterilecek ma

halle teı>lim edilmek üzere Zongı:~dak tipinde nikelsiz (O) (1) ve 
(2) numaralı kömür sobalarından dokuz yüz altını& beş adedi pa-
zarlıkla satın alınacaktır. · 

Tahmin bedeli on y~di bin yU~ &~ks:n bir lira otuz yedi ku
ru] ~e .2~90 numaralı kanunll!l. yırmıncı maddesine göre paıar
Jıga ı_ştırak edebilmek için venlecek kati te'minatı ikibin beşyüz 
yetmış yedi lira yirmi bir kuruştur. 

Şartname Levazım Mi.ıdürlüğünde ve 1stanbulda Dolma bah· 
çede Maliye evrakı matbua anbarıncla görülebilir. 
.. ~~~rlığı 19/10/936 Pazartesi gü~ü saat.on beşte Levazım Mil

durlugur.?e toplanan Ekııiltme Komısyonunda yapılacaktır. 
~steklıler, te'minat makbuzu veya banka kefalet mektubiyle 

blrlıkte o gün ve saatte Levazım Müdürlüğündeki Komisyona 
gelmeleri. (1302) 2-4901 

Anliara P. T. T. 
Başmüdürlüğünden : 

Ankara telefon santrah binasında bulunan ambar ikiye bölüne· 
rek pazarlıkla bir oda yaptmlacaktrr. Keşif bedeli 313 lira 65 mu
vakkat teminatı 23 lia 52 kuruştur. Buna ait şartname yazı işleri bü 
roı;ıuzda _her gün görülebilir. İstkeliterin bu işi yapabileceklerine 
daır Nafıa Müdürlüğünden alactıklarr ehliyet kağıdı ve teminat-
lariyle birlikt~ komisyonumuza ıtıliracaatları. (1325) 2-4908 

-
tLAN 

~ürkkuşu uçuş meydanı olmak üzere menafii umumiye kararına 
tevfıkan ~atın alınması tekarrür eden Macun çiftliği civarında Os
~ Nurı, Tiftikçi Hasan oğlu Mustafa ile ölü Hikmet veresc
lerınden Hatice, Lütfi ve Necmeddine ait olup timalen Macun çift
liği arazisi i1e, cenuben eski İstanbul yolu, şarkan Macun kaşı, gar
ben Macun çiftliği arazisi ile mahdut 68 hektar 2125 metre murab
baı arazinin beher metresine heyeti muhamminece iki kuru' kıy
met takdir edilmiş olduğundan alakadarların bir itirazları varsa ka
nuni müddeti zarfında itirazlarım Belediye encümenine bildirme· 
leri ilan olunur. 2-4919 

SAYFA 7 

1 ASKERi FABRJKALAR UMUM MODORLOGü 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

4000 TON LAV AMARİN KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli (56000) lira olan yukarda mikdarı ve cin
ai yazılı malzeme askeri fabrikalar u:ı::.am mUdürlüğü satın alma 
komisyonunca 26.10.1936 tarihinde p;mnt.:si günil saat 15 ôe kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname (iki) lira (80) kuruş mukabilin· 
de komisyondan verilir. Taliplerin ınuvakkat teminat olan (4050) 
lirayı havi teklif mektuplarını me~kOr gilnde saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki ve saikle mczkOr gün ve saatte komisyona mUı a-
caatları. (1234) 2-4825 

YEVMİYE 15-25 KİLO SICIR ETİ 
Tahmin edilen bedeli (1087) lira (SO) kuruş olan yuliarda mik

darı ve cinsi yazılı etin aakert fabrikalar umum mUdilrlUğü satııt 
alına komisyonunca 26.10.936 tarihinde parartesi günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (81) lira (S7) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerirdeki vesaikle mezkOr gün n 
saatte komisyona müracaatları. (1278) 2-4844 

iLAN 
22.24.26.28.Eylül.936 gUnü gazetelerde 9.10.936 ~nünde satın ala

cağımızı ilSn ettiğimiz dört kalem vernik ve iki kalem Jnkl"rın 
prtnamesinde değişiklik yapılacağından bunlara aid illnların bUk· 
mü yoktur. (1276) 2-4842 

2SO TON KİREÇ T A~t 
110 TON YANMIŞ KtREÇ 

Tahmin edilen bedeli (3800) lira olan yukarda mikdarı ve cln" 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
~isyonunca_ 27.10.~36 tarihinde sah günü saat 14 de açık eksiltme 
ıle ıhale edılecektır. Şartname parasız olarak komiıyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (285) lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komisvo-
na müracaatları. (1277) 2-4843 

4 ADET ASİT KAZANI 
Tahmin edilen bedeli (4400) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 26-11-936 tarihinde perşembe günü saat 14,30 da açık ek• 
ailtme ile ihale edilecektir. Şartname para&•z olarak komiıyonclan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (330) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracatlan. ( 1245) 2-4795 

784 ADET BİLYALI YATAK 
Tahmin edilen bedeli (3610) lira olan yukarda miktarı ve clnıi 

yazı!ı malzeme Askeri Fab~i~alar Umum Müdürlüğü satın alma 
kon.11syon_un~a 26-11-?36 ta~ıhınde perşembe günü saat 14 de açık 
eka~l~me ıl~ ıhale edılecektır Şartname parasız olarak komisyandan 
verılır. Talıplerin muvakkat teminat olan (270) lira (75) kuru' .. e 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle mezk(lr ıün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1242) 2-4792 

5 TON KAULİN KUMU 
Tahmin edilen bedeli (900) lira :>lan yul<arda mıktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 22-10-936 tarihinde perşembe günü saat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartıa ... e uarasız olarak komisyondan 
veri1ir. . 

Taliplerin muvakkat teminat elan (67) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün c 
saatte komisyona müracatları. (1244) 2--4794 

550 Kilo FLAT1N VERNİK 
525 ,, SKATİF VERNİK 
100 ., MAVI VERNİK 
100 .. KIRMIZI VERNİK 

1000 ,. KIRMIZI LAK 
sr l ,. ASFALT LAK. 

Tahmin edilen bedeli (5872) lira olan yukarda militan ve ctnsi 
,.~zıh malzeme Askeri Fabrikalar Umum MUdürlüğü satın alma ko
mısyonunca 26-10·936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. 

Şart~ame parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu..ali· 
kat temmat olan (440) lira (40) kuruşu havi teklif mektuplarım 
mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 v! 3 maddelerindeki vesaikle mezkOr 
gün ve saatte komisyona müracaatları. ( (1282) 2-4880 

7500 KİLO MUKAVVA 
Tahmin edilen bedeli (9500) lira olan yukarda miktar ıve c:lnsi 

y~zıh malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü aatın alma ko· 
~ısronunca_ 27-11-?36 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarf 
ıle ~hale. edılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
1;'alıplerın muvakkat teminat olan (712) lira (50) kuruşu havi tek
lıf mekt!'1pl~r!nı mezkur günde snııt 14 e kadar komisyona vermeleri 
., tt~ndılennın de 2490 numar:ılt .canunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaıkle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1243) 

2-4793 

MUHTELİF A TES TUÖLALARI 
Tahmin edilen bedeli (8000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazı~ı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlüğü Satın alına 
komısy.onunca _25-11-9~6 tarihinde çarşamba günü saat 15 te kapalı 
z~:fla ıh~Ie edılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan ve • 
rılır. Talıplerin muvakkat teminat olan (600) lirayı ha\ti teklif meır
tupla_rın~ ~ezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri n 
~endılerının d~ 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ıkle mezkur gun ve saatte komisyona müracaatları. (1186) 

. ı--4787 

94 ADET ERAT KAPUTU 

Tahmin edilen bedeli {1034) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
y~11ı malzeme askeri fabrikalar umum müdUrlüğU satın alma ko
~ısyonu.nca 13-10-936 tarihinde salı günü saat • 14 de pazarlık ile 
ıhale ~dılecektir. Şartname parasız olarak komiıyondan verilir. Ta
liplerın muvakkat teminat olan (77) lira (55) kurug ve 2490 numa
ralı ~anunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkOr gün ve saatte 
komıayona müracaatları. (1296) 2'-4871 

500 TON ASİD NİTRİK 
Tah'min edilen bedeli (92500) lira olan yukarıda miktarı Ye 

cinisi yazılı malzeme askeri fabrik2"sr umum müdürlüğil aahn 
alma komisyonunca 30/11{936 tarihinde pazarttai günü saat ıs ek 
kapalı .z:ırf ile ihale edilecektir. Şartname (dört) lira 63 kuruş 
nıukabıhnde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 0 • 

lan (5875) lirayı havi teklif mektuplarını mezlhlr günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı Jm
nu.nun 2 v~. 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve ıaatte kc-
mısyona muracaatları. ( 1281) 2--4900 

Kurulut U y A N J Ş Serveti fUnun 
1891 yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık re1lmli p· 
zetenin Ankara'da aatıı yeri A K B A Kitabevldir. S• 

..., nelik abone 10 lira. Sa m 20 kuruş 
~~ ~~~ ~~~ ~ ~ 
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D .. nlcü at yarışları 
Ankara hipodromunda ikinci hafta 

yarışları tam vaktinde başladı. Tribün
ler geçen haftadan daha kalabalıktı. Ka
mutay başkam B. Abdülhalik Renda , 
başbakanımız İsmet İnönü Ankarada , 
bulunan vekilluimiz, Ankara valisi B. 
Tandoğan, generaller, kordiplomatike 
mensup bir kısım zevat alanda idiler. 
Mevsim dolayısiyle Ankaraya dönen 
Bayanlarımız sonbahara mahsus şık tu
valetleriylt. nazarları çekfyorlardı. 

Hirinci ko~u (~atı· ko~uı,u) 
Dört ve daha yukarı yaştaki halis 

kan İngiliz at ve kısr,aklara mahsustu. 
İkramiyesi 255 lira idi. Birinciye 180, 

ikinciye 55, üçüncüye 20 lira verilecek
ti. Mesafe 2000 metre~ 

Dört at koşuya girdi. B. Behçetin 
ıSahib olduğu ve Arkadi'nin bindiği 
Barcs ismindeki al at birinci, B. Aki
fin Tomru'su ikinci, B. Ahmed Atma
nın Şorompo'su üçüncli oldu. 

Bu yarışa giren atlar 600, 800, 1000 
liraya satılabileceklerdir. 

İkinci ko~u (tiftik ko!'lu .. u) 
Ü~ yaşındaki yerli yar~m kan ingi· 

liz erkek ve dişi taylara mahsustu. İk
ramiyesi 255 lira idi. Birinciye 180 li· 
radan başka bu ko~uya giren hayvanlar 
için verlen duhuliye ücretlerinin mec· 
muu, ikinciye 55, ü~üncüye 30 lira ve· 
rilecekti. Mesafe: 1400 rnetre. 

Dört at arasında yapılan yarışın bl· 
rinciliğini Genel Kurmay Başkammı
zın kendilerinin yetiştirdikleri, Filips
in bindiği Bayburd adındaki tayları 
kazandı. Bu koşu çok heyecanlı oldu. 
Bayburd sona doğru rakiblerini en a
şağı 10 metre aÇmıştr. 

İkinci; B. Ahmediı:ı Andran Budin'i, 
üçüncü B. Salibin Güızarıdır. 

Uçüncü koşu 
·. (Ziraat Bankası ko"usu) 
Uç ve daha yukarı yaştaki halis kan 

ingiliz at ve kısraklara mahsust~. İkra
miyesi 510 lira idi. Birinciye 435 lira· 
dan maada bu koşuya giren hayvanlar 
için verilen duhuliye .ücretlerinin mec
muu, ikinciye 55, üçüncilye 20 lira ve
rilecekti. Mesafe: 2200 metre. 

Üç at arasında yapılan yarışın birin
ciliğini B. Halim Said'in Horvatın bin
diği Capain admdak ıal atı kazandı. B. 
Ahmedin Grandezza'aı ikinci, B. Tev
fik Alinin Sülünü ü_çüncü oldu. 

Oördiincü koşu 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

yarm1 kan ingiliz at ve kısraklara mah-
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sustu. İkramiyesi 300 lira idi. Birinci
ye 225. ikinciye 55, üçüncüye 20 lira ve
rilecekti. Mesafe: 2000 metre. 

Yedi atın girdigi bu yarışta B. Ah
medin sahib olduğu. Kamilin bindigi 
Ceylan adındaki al kısrak birinci, B. 
Salibin Alemdarı ikinci, B. Nazifin 
Marzikası ü~üncü oldular. 

Beşinci ko~tı (handikap) 
Dört ve daha yukarı yaşta ve 1936 

senesinde kazandığı ikramiyeler yekunu 
500 lirayı tecavüz etmemi§ yerli, yarım 
lcan arab ve halis kan arab at ve kısrak
lara mahsusutu. İkramiyesi 210 lira idi. 
Birinciye 135, ikinciye 55, üçüncüye 20 
lira verilecekti. Mesafe 160 Ometre. 

Yüzbaşı Rıfatm ı.ahib olduğu Dev
riş adındaki doru kısrak birinci, B. İh· 
sanın Ceylanı ikinci, yüzbaşı Nurinin 
Ceylan Yektası üçüncü geldiler. 

;\lii~tcrek ve çifte hahislcl' 
Dün müşterek ve çifte bahislere rağ

bet geçen haftalardan daha fazla idi. Bi
rinci koşuda ganyan 31 O plaseler 120 
kuruştu. Oçü,ncü koşu 140 kuruş gan
yan verdi. Dördüncü •koşuda 500 gan
yan, 185 birinci plase, 150 ikinci plase 
verildi. Son koşuda ganyan 950 kurus
tu. 

Birinci ve ikinci koşular arasındaki 
çifte bahiste 3/1 ve 2/1 numara üzerine 
aynayanlar 20 lira 10 kuruş kazandılar. 

Dördüncü ve beşinci koşular arasın
daki çifte bahiste üç kişinin aldığı bilet
lere 154 der lira isabet etmi§ti. 

Çanal<l{ale l{upasını 

Gençlerllirliği 

kazandı 
Dün, Çanakkale kupası maçları fi

nal müsabakasında. Gençler Birliği 
Kırıkkale Gücünü 1-3 yenerek kupayı 

kazandı. 
Havanın güzelliği ve bu maç ü:.:cri.n-

de toplanan alaka, sahaya epiyce seyır
ci toplamıstr. At koşularından son~a. 
Adliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekıl
leri BB. Şükrü Saraçoğlu, Ali Rana 
Tarhan, askeri fabrikalar umum müdü
rü general Eyüp de Ankara gücü at.a
nına gelerek bu heyecanlı maçın seyır
cileri arasına katılmışlardı. 

Hakem besiktaşlı Nuri idi. Tam 
15.30 da d~düiünü çaldığı zaman iki 
takım taraftarlarının alkışları arasında 
ortaya çıktılar. İki taraf da bu maç~ 
ehemiyet veı·diklerinden en kuvvetlı 
saydıkları takımlariyle oynuyorlardı. 
Takımlar şöyle teşkil edilmişti: 

Gençltr Birli~ - Rahim; Asım, 

th~; Kadri, Salahaddin, Keşfi; Selim, 
Muharrem, Rasim, Niyazi. Münür. 

Kırıkkale Gücü - Cahid: Hikmet, 
Cemal~ Arif, Abdül. Halid: Abdürrez
zak, Akif, Ahmed. Osman, Fuad. 

Oyun 15.35 de Gençler birliğinin vu
ru~.m ile başladı ve birinci devre sayısız 
bitti. Bu haftayimde, şahsi fedakarlık 
ve enerjiye istinad eden Kırıkkale gü
cü müdafaası önünde Gençler birliği a
kıncıları hiç bir netice elde edemediler. 
Ustahkh oynayan Gen~er Birliği haf 
ve bekleri önünde de krrıkkaleliler bir
çok f - "''1ar kaçırdılar. Yalnız Genç
ler Birli~i kalesi öniinde daha çok gol 
tehlikesi dola!ltığını kavdetmek i!ıteriz. 

İki taraf da favullü ovnuyorlardı. 
Hakemin yerinde müdahaleleriyle bu 
sertlik ikinci devreye doğru biraz ha
fifledi. 

Birinci devrenin kıkrıncı dakikasın
da Abdiirrezzakın :>ağdan cektiği bir 
korneri Ahmed ıtüzel bir şiltle kaleci· 
nin elleri arasından ağlara taktı. Of
sayf olan bu gol tabii sayılmadı. Son 
daikkalarda üst üste üç kere çekilen üç 
korner de avutla neticelendi. 

İkinci 'kvr••: 

İkinci devre kırıkkal"lilerin vuru
su ile basladı. Gençler Birlig~i ilk akını 
~ ~ 

kolayca kesti ve hücuma geçti. Birkaç 
kere topu Kırıkkale kalesine kadar ge
tirdiler. Fakat bir defasında Niyazi Ra
simin gÜzel bir pasını kullanamadı. 
Diğer bir akında Münürün kafa vuru
şu topu a\-uta götürdü. Muharrem ka
leci ile karşıkarşıya kaldığı halde gol 

• 

...,.. 
Mareşal Fevzi Çakmağın kendi yetiştir
diği ikinci koşunun birincisi Bayburd 

yapamadı. Gençler Birliğinin yavaş ya
vaş üstünlüğü ele aldığı görülüyordu. 
12 inci dakikada, Selimin golle netice
lenmesi ihtimali kuvvetli olan bir inişi
ni ,Hikmet kornerle kesebildi. Bu ve 
19 uncu dakltiadaki ikinci korneri kale
ci Cahid cidden güzel tutu~larla neti
cesiz bıraktı. 

Maç böylece golsüz devam ediyor 
ve top Kırıkkale Gücü nısıf sahasından 
ayrılmıyordu. 26 ıncı dakikada va
ziyet birdenbire değişti: Kırıkkale mü
dafaasından uzun bir vuruşla Gençler 
Birliği bekleri yanına düşen topu Os
man kaptı ve biraz sürdii. Osmanm ö
nüne çıkan Asım, akını kesti ve Rahi
me pas vermek isterken topu kendi ka
lesine atıverdi. 

Gençler Birliğinin hakimiyeti bir
denbire ortadan kayboldu. Kırıkkaleli
ler takdir ettiğimiz bir gayretle gol sa
yısını artırmak için · ıbiribirini kovala-
yan akınlara başladılar. Fakat bu su
retle açık oynayışları galibiyetlerini 

kısa sürdürdü. 30 uncu dakikada Niya
zinin sıkı bir şutu ile iki takım bera

bere oldular. Oyun heyecanlr ve zevkli 
bir cereyan aldı. Takımlar son ·kudret

lerini sarfediyorlardr. Vakit durmadan 
geçiyor, her dakika iki taraftan birinin 
galibyet goliınil bekliyorduk. 37 inci 

dakikada 7-8 metreye yaklaşan kırık
kaleli Ahmet sıkı bir şüt attı. Rahim 
bunu çok zor tuttu. 40 ıncı dakikada 
Miinür kaleci ile karşı karşıya kaldığı 
halde gol atamadı. Son dakikada Ra
sim de böyle bir fırsat'kaçırdı. 

Vakit geldi. I:Iakem düdük çaldı. 
Gençler Birliği ve Kırıkkale birer sayı 
ile gene berabere kalmışlardı. Nizam
name maçın yarım saat daha devamını 
emrediyordu. Onun için takımlar yer
lerini değiştirdiler ve oyuna başladılar. 
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Hipodromda tribünleri doldurtın merakltlar 

lU.. on h<'~ clakika: 
lki taraf· da neticeyi kazanmak için 

uğraşıyorlardı. Oyunda tam bir muva
zene göze çarpıyordu. Üçüncü dakika
da İhsan topu keserken hasmını düşiir
dü. Hakem penaltı verdi. Sol açık Fu
adın yerden şütünü Rahim ·kornerle 
kurtardı. Kornerde de avut oldu. Bun
dan sonra Gençler Birliği gene üstün
lüğü aldı. 8 inci dakikada Kadrinin at
tığı firikiki Cahid kurtardı. 11 inci da
kikada Salahaddin ve 14 üncü dakika
da Niyazinin şiltleri kale direğni sıyı
rarak avut oldu. Bir dakika sonra da 
bu devre bitti. 

5011 on bt•.!' dakika: 
> 

Devre baı;_lar başlamaz Kırıkkale 

güciine bir firikik oldu. Keşfinin şütli 
kalecinin eline çarptı. Korner oldu. 
Münirin çektiği kornerden sonra top, 
kale önünde dolaşırken Kırıkkale aley
hine bir penaltı verildi. Keşfinin attığı 
bu penaltı 'Gençler Birliğinin sayısrnr 
ikive cıkardı. Cok tabii olarak Gençler 
birliği oyuncularının maneviyatı yük
seldi ve hesaplı oynamağa başladılar. 

Krrıkkcıleliler bir ümidsizliğe düşmüş 
gihi idlier. Bunun neticesi olarak son 
dakikada Selim üçüncü golle kati gali
biyeti takımına kazandırmış oldu. 

Kırıkkale gücünün genç ve atecıli 

çocuklarını tebrik ederiz. B. Hüsevi
nin de bu tebrikte hissesi vardır. Ta
kımda muvaffakiveti temin eden bera
berlik onun eseridir. Oynayanlar ara· 
sında Cahid, Hikmet, Fuad, Ahmed en 
çok beğendiklerimizdir. 

Beş haftada be~ maç yaparak hatı

rası büyük olan Çanakkale kupasını 

kazanan Gençler Birliği futbolcularını 
da samimiyetle kutlarız. Fakat kulüb 
idarecilerine de iyi bir takım kurama· 
dıklarını hatulalırız. Müciafada İhsan 
olmaı.aydı, dün mağllıbiyet muhakkak
tı. En iyi oynıyanlar, Keşfi, Rahim, 
Rasim idi. 

Dün maçtan sonra Gençler Birliği
ne kupa verileceği sırada bazı kimseler 
hoş görülmiyecek tavurlarla kupanın 

\'erilmcsine mani olmak istemişlerse de 
orada bulunan bölgt başkanı herhangi 
bir hadıse çıkmasına meydan °vermemiş
tir. 

Nihayet bir maçın neticesi ü.ıerin
de itirazı olanların nizam ve usulün 
emrettiği çerçeveler dahilinde hakları• 
nı kullanmalarını çok tabii görürüz. Fa
kat, ı;ahada 1-3 neticelenen bir galibi
yetten ıonra, bir kulübün alın teriyle 
kazandı~ı kupayı verdirmemek için ya· 
pılan fili hareketleri de, herhan&i bir 
sebebe istinad etse de, mazur sayama-

yız. Bilhassa bu hart:kcte ev s nhioi "a· 
ziyetinde olan saha idarecil ~ rinin iştt• 

rakini görürnck müteess r de oluruz. 
Spor teşkilatı gençlit>in umumi men· 

faatlerini korumak için kurulmu~tur. 

Onun disiplinine riayet hepimiz için 
borçtur. Ufak lıir aksak bittim gidişi 
zorlaştırır. Bunu bizim kaddr dün ku· 
pa 'Ctrafmda söi söy ti yen ve hareket e• 
denler ele miidriktir zannınuayı..:. 

Leviski galib - Ankaraya 
geliyor 

lstanbul, lO (Hususi) - Bundan 
evvel bir kaç kerre daha memleketimi
ze gelen Bulgaristan'ın Leviski ikin.f. 
maçını bugün (Yenişişli) ile yaptı ve 
maçıl - 3 kazandı . 

Leviski Gençlerbirliği ve diğer bir 
takımla oynamak üzere Ankara'ya gi• 

decektir. 

Dünl{ü av yarışları 
Türkiye atlı spor kulübü av ko~ula· 

rına dünkiı pazar günü başlamıştır. 
Sabahleyin saat dokuzda toplanall 

azalar Dr. Çeki'nin idaresinde olarak 
kulülıten çıkmışlar, bankalar yolu ile 
elektrik şiı ketinin yanına gidilmiştir. 
Buradan ava başlanarak muhafız alayı 
atış poligonundan harbiye mektebinin 
arkasından Dikmene çıkılmış, Dikmen 
deresinden geçilc:rek Çankayaya ve bu· 
radarı da kulübe dönülmüştür. 

Çok zevkli ve eğlenceli ge~en bU 
koşu, azalarda ıyi tesirler bırakmıştır. 
Resmimiz Dikmen deresine inişi gös· 

termektedir. 

Gençler arasındaki bisik .. 
let teşvik müsabakası 
Ankara bölgesi bisiklet ajanlığının 

tertib ettiği gençler arasındaki üçüncü 
teşvik yarışı dün yapıldı. Mesafe 25 ki· 
lometre idi. Yarışa Ulus meydanından 
başlanıldı. 

Neticede, ileride kendi::.inden çok şey· 
ter ümid ettiğimiz Nuri, 25 kilometre
yi 42 .dakikada katederek saatte v~~t'!. 
36 kilometrelik bir süratle yarışın bırın .. 
ciliğini kazandı. İkinci Yakub, üçüncil 

Salaha::ldindir. 
Yarışta, müsabaka harici olarak bi· 

rinci ıınıf koşuculardan Faruk ve Nu• 
ri de bulundular. Bunların yarışa gir• 
meı:ıi genç koşucuların daha büyük bi.r 
gayret sarfetmelerine vesile teşkil. ~ttı• 
Bir iki sene sonra :x.illi bisiklet ekıbı a• 
rasında bu gençlerden bir kaçını daha 
göreceğimize hiç şüphemiz yoktur. 

Yarr~Jarda koşuya çrkac ak atları tetkik edenler 


