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ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 

Antakya ve İskenderun hakkında 
Hükiimetimizce Fransaya verilmiş 

ola.n notada neler va.rdı? 

ın r r z 
Türk Autaliya ve isJ{enderıın lıallunın da otomatil{ llir 

surette istiklale lcavuşturulmaları mulcavelelerin ve 

bugüıılcü fili vaziyetiıı mantılii ve talJÜ neticelerindendir 
Yurdun muhtelif yerll'rindeki baymd1rlrk işlerim' gözden geçı'rmck üzcrt' biı 

müddcttenberi seyahate çıkmış olan Baytndırlık Bakam B. Ali Çetinkaya dül 

şehrimize dönmüş ve dt!rakta bakanltk ilerı' gele11foriylc dostları tarafından kar· 
şılanmı§tır. Resmimiz Bakanı kendi:>ini se/8mlamaya gelenlerle birlikte göste
riyor. 

Bu~f1,•tl•e 

lRAN'DA TURK HEYETİ 
Falih Rıfkı AT AY 

Eski Kültür Bakanı, cumuriyet 
elçilerinden Cemal Hüsnü T aray' • 
İn reisliği ı.ltında muhtelif daire
er rnütehasaıslarından mürekkeb 
~r türk heyeti dost lrana gidiyor. 

eyetin vazifesi kardeşce olmakta 
Clevam eden münasebetlerimizi 
her bakımdan daha fazla kaynaş
tırmak ve iki memleket men
f--tleri araıında daha sıkı ve da
ha geniş temas imkanları hazırla
tııak üzere, aynı fikir ve hisde olf uğuna ıüphe olmıyan salahiyetli 
ran makam ve ıahsiyetleriyle el-

l>irliği etmektir. 

Büyük Şehinşahın idaresi ve 
j~berliği altında lranın, onu da 

\lrkiye gibi inkişaftan mahrum 
eden ne varsa, hepsini tasfiye ede
rek büyük bir hızla ilerlediğini 
törnıek, hiç şüphesiz, en çok bizi 
İlakalaudırnııştır. Türkiye ve 
ran, her millete nasib olmıyan 
~arlak mazilerinden nasıl ve han
Iİ sebeblerle ayrılmış olduklarım, 
Pek az milletin tahammül edebi
leceği korkunç tecrübelerle anla
!t'•~lardır. On dokuzuncu asır her 
•ltisinin üstüne bir ölüm karanlığı 
~İbi çöktü. ikisi de istiklallerini 

er gün biraz daha kaybederek, 
t~~r kendi içlerinde dahili aza
~~tlerinin biraz ~uuru kalmışsa, ta. 
'~e ve mukaddere isyan edecek 
~•r. sukut haline düştüler. iki .mi~-
~lı asırlarca lüzumsuz yere bırhı· 

tde boğuşturan ve iki milleti me· 
deniyet aleminde eski ıeref 
;e ikballerini kazanmaktan mene· 

1 
... en &milleri ortadan kaldırmak 
lllrındı. Böyle olmuştur. lran'da 
d~hi nasyonalist ve garblı yeni 
t~r idare kurulmuştur. lran'da da-

l vicdan, tefekkür ve kadın hüri
}eti tahakkuk etmiştir. Bu kalkın
llıaya aid her haber, Türkiye0ye 
ltendi saadetine taalluk eden müj
deler gibi geliyor. 

İki devlet de inkilabçıyız. Yal
llal hudud birliğiyle değil. nasyo
t\al ve entemasyonal da~alarda 
~akaad birliğiyle biribirimize ya-
lnız, dostuz ve komfuyuz. Bütün 
~ birleştirici tartların bize her 
. \lrlü rabıtalarımızı her gün daha 
•:ti tanzim etmek ve inkişaf ettir
~ek hususunda temin etmekte ol
• llf\ı imkanlardan alabildiğine 
'-tifade etmekliğimi:z lazımdır.' 
~aflarımız müşterek zararlarımız, 
'lUVVetlerimizse müşterek menfa· 
atlerimizdir. 
't Cemal Hüsnü T aray heyetinin 
t'·ahran'a giditi Şehinşahla Ata-
llrk telakkiaindenberi büsbütün 

'rtan kardeılik münasebetlerinin 
~eni gösterilerine fırsat vereceğin
i en eminiz. Heyetimiz Pahlevi 
dra.n'a Kamalist Türkiye'nin can-

an selam ve sevgilerini götürü
~')r. 

Antakya ve lskenderun hak· 
kında hükümetimizce Frania hü
kümetine bir nota verilmiş oldu
ğunu yazmıştık. Öğrendiğimi~ 
göre bu notada hülcisaten : 

Fransanın, eski osmanlı devletin
den ayrılıp kendi mandası altına 
konulnıu§ olan arazi meyanında 
bulıtnan Suriye ve Lübnanı, bu 
hurusda diğer herhangi bir üçün
cü devletle hiç bir teahhüdü olma· 
dığı halde sırf kendi arzusu ile ve 
manda şartnamesinin mevzii oto
nomi/eri himaye ve te§ci ve vasa
yeti altına vazolunma§ milletlerin 
bir an evvel müstakil idareye ka
vuıturulmasını emreden hüküm
lerine tabi; ayrı ayrı istiklale ka
vu§furmu§ olduğu tesbit edildik
ten sonra bu hareketin takdire şa
yan olduğu, ancak gene aynı ara
zi meyanında bulunan ve üıtelik 
Tüıkiye ile Fransa ara&mda mü· 
nakid 1921 ve 1926 tarihli Anka
ra itilcilnameleri gibi milletlerara· 
sı mukavelelerle muhtariyetleri 
ve kendi kendilerini idare edebile
cekleri daha o tarilrlerde tanınmı§ 
olan türk lskcnderun ve Antakya 

(Sonu 2. ınci sayfada) 

Dıs Bak:anımız 
' "Vivanada ., 

Viyana, 13 A. 

A.) - A vustur
ya ajansı bildiri

' yor; Cenevreden 
dönmekte olan 
Türkiye Dış Ba
kam Dr. Tevfik 
Rüştü Aras dün 
buraya gelmiştir. 

Gayri resmi bir 
surette Viyanada 
kalan Rüştü Aras, 
Avusturya Dış 

B. T.R. Aras Bakam Dr. Şmit-
le genel sıyasa vaziyeti hakkında görüş
me pek samimi olmuştur. 

,~------------------------------------------------------------------------------------~---

iSP ANY A iHTlLALi 

Hükümetçiler Hueskayı kuşatt~ 

PARA SAHASINDA 

iŞ HIRIJGINE DOf;Rl 

Tek~nik. teferrii, t 
Asiler Talavera yolu üzerinde l\Iadrid in Üzerinde uyuşuld11 
elli kilometre yakinine kadar ilerledi1er Taymis, anlaşmayı ileriy 

doğru bir adım sayıyor 
Hükümetçiler mukavemete devam ediyorlar 

GeMftll Trulo'nan Burgos'da ''lspınyol devletinin hükümet 
reisi,, ilanı töreninden bir görünü~ 

Madrid, 13 (A.A.) - Dün saat 15.30 
da neşredilen resmi tebliğde: 

Hueska bölgesinde, hüklimetçiler 
Granha de Sala ile Kasafabioyu işgal 
etmişler ve bir mukabil taarruzu püs
kürtmüşlerdir. 

Hueska yakınındaki Aragon tama
meıı hükiimetçileriıı elinde bulunm~k
tadır. 

Cenup cephesinde, Kordu vilayetin
deki Pozoblanko bölgesinde, asiler Vil· 
la Nueva Del Rey köyüne neticesiz ka
lan bir taarruz te~ebbüsünde buliınmuş
larsa da 25 ölli ve birkaç esir vererek 
kaçmağa mecbur kalmışlardır. 

(Sonu J. üncü sayfada) 

J.'AŞIZM TEHLiKESİ 

KARŞISINDA INGILTERE 

Kabine faşist kurum
ları hakkında tedllir 

alacak 
Londra. 13 ( A. 

A.) Havas muha. I 
birinin haber aldı-
ğına göre B. Bal
dvin Londra'ya 

Faris. 13 (A.A.) - Fransa, lngilte• 
re ve Amerika arasında para sahasında 
ilerde yapılacak işbirliğinin teknik te. 
ferrüatı hakkında yapılan konuşmalaı 

bitmiştir. 

Amerikan maliye bakam B. Morgen .. 
tav, aynı zamanda Vaşington. Londra 
ve Pariste neşredilen beyanatında, A .. 

merika hükümctinin Amerikaya altın 

satmaya izin veren memleketlerin istik 
rar ıermayeleri için Amerikadan hcmcı 
altın ihracına izin verileceğini bildirmiş
tir. 

B. Morgentav, bu şeraite uygun o. 
lan memleketlerin listesinin tesbit edildl 

ğini ilave etmiştir. Her türlU altın satı• 
ş1 "Fedeı-al Rezerve Bank" vasıtasiylo 

yapılacaktır. Fiat yüzde bir çeyrek fire 
ile ons başına 35 dolar olacaktır. 

Bugünden itibaren meriyete girecek 
olan yeni anla~ma üç memleket arasın· 
da yeni bir altın miyar tipidir. 

Üç memleket paralarının münasebet• 
teri tesbit edilmemiştir. Öteki milletler. 
de bu anlaşmaya iltihak edebilirler. 

İyi haber alan bir fransız mahfİ· 

linden alınan haberlere göre, bu an1aJ
ma üç memleketin istikrar ve nisbetlerl 
muhafaza için gereken vasıtaları ne su. 

(Sonu 5. inci s<ıyfada) 

Çocuklarımız ilk 
okullara tamameı1 

yerleşmiştir 

B. THOREZ'İN NUTKU ETRAFINDAKİ FIRTINA 
döner dönmez, fa. 
şist faaliyeti me
selesiyle meşgul 

olmuştur. Bu me-

Şehrimiz ilk okullarına bu yıl müra.. 
caat eden çocuklanmızın sayısı, memnu• 
niyetle kaydediyoruz, pek kabarıktır. 

Kültür direktörlüğü bu vaziyeti eveı.. 

den pek iyi kestirdiğinden tcdbirledni 
almakta kusur etmemiştir. İlk okulların 
altısında cift tedris usulü tatbik ediJmit 

Almanya protesto edecek 
Nutuk ingiliz bakanları arasında 

da kaygı i.le karşılandı 
Berlin, 13 (A.A.) - Havas Ajansın

dan: 

Dış işler bakanlığı mahfilleri, B. 

Thorez'in pazar günkü nutkunu şiddet

le protesto etmektedirler. Bu mahfiller, 

fransız komünist mebusu tarafından 

söylenilmiş olan sözlerin milletlerarası 

teamüllerle ve B. Blum'un birçok defa
lar bahsetmiş olduğu iyi komşuluk ar
zusu ile pek az telifi mümkün olduğunu 
beyan etmci-t:-llirler. 

Atmanyanm Paris Büyük Elçisi, hiç 
şüphesiz bugün veya yarın herhalde 

F ranııa dış bakJnlığı r<:zdinde lıir pro
testoda bulunacaktır. 

Sıyasat mahfiller. bundan birkaç ay 

önce Forbah'da halkçılar cephesi tara

fından yapılmış olan bir nümayişin 

fransız • alman sınırında hadiselere se

beb olduğunu hatırlatmakta ve sovyet 

hükiimctiııi i.ı.ı n\iınayişlerin müf:evviki 
olduğunu beyan \'e bu nümayi!ilerin 
hedefi fıansız • al -nan münascbctleriı•ı 

bozmaktan ibaret bulunduğunu ilave et

mektedirler. 
(Sonu 3. üncii sayfada'j 

ı;cleni n gelecek 
kabine toplantr. 

B. Balclvirı smda da bahis 

(Somı S. inci sayfada) 
(Sonu 2. inci sayfa<la) 
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1 Ik o1i.u1/ular ji mnastilc ya pryorfa~ 



SAYFA 2 

H~~ 

' il l ŞEVDEN 
-----BöRA~ 
Tıh tarihinde anılması gereken yıllar: 

lstanbulda bir Balkan tıb kongre:si toplandı. Tıb tarihinin mühim yıl
larından, bu münasebetle, bahsedebiliriz: 

İlk ha tahane miladdan evel 293 

Milfıddan önce 293 yılında Romada bulaşrk bir hastalık salgım olmuş, 
buna Roma tanrıları çare bulamayınca Yu11a11si ana bir elçı gonderı/e
rek bir yunan tanrısı davet olunmuştu. Romada bu tanrr için Aeskülapius 
mabedi yapıldı. ilk önce halk bu mabede dini ibadetler için gelirlerken 
mi/addan 41 sene sonra imparator Kladius burasını yoksul hastalarzn Si• 

ğrnmasrna tahsis etti. Bu suretle mabed bir hastahane haline gelmiş olu
yordu. 

Roma imparatorluğu genişledikten sonra birçok yerlerde buna benzer 
h;;.stahaneler açıldı. 

Bu ilk hastahaneler kaba saba yapılırdı ve her türlü hastalara bir arada 
balcılırdı. ' 

İlk karantina: l 348 

Orta zamanların meşhur cerrahı Guy de C~auliac " .!Çiyah ölüm,. hak
kında şu sözleri yazıyor: 

"Birçokları bu hastalığın bu kadar fazla öldürücü olmasının sebebini 
bulamıyorlardı. Bazı yerlerde yahudilerin ortalığı zehirlediği kanaati u
yandı; bu yüzden birçok yahudiler öldürüldü. Bazı yerlerde yoksul yü
zünden sıska kalmış insanlar bundan mesul tutularak memleket dışına sü
rüldüler. Nihayet bu hastalar, şehirlerin muayyen yerlerinde tecrid edildi
ler ; yanlarrna kimseler bırakılmadı.,, 

lşte 1348 de alınan bu tedbirlerle ilk defa karantina tesis edilmiş olu
yordu. 1383 senesinde aralarında hastalık baş gösteren seyyahlar kırk gün 
Marsilya limanrnda tecrid edildikten sonra karaya çıkmalarrna müsaade 
edildi. Kırk manasına gelen karantina da işte bu kırk günden alınmıştır. 
Bugünkü günde tecrid müddetleri hastalığın nevine göre deği§mekle bera
ber gene karantina kelimesi kullanılmaktadır. 

ilk Ct'rrahlık: 1500 

Cerrahlık epey zamandanberi maliım olmakla beraber bu işı' hr.rberler, 
lıamamcılar ve sokaklarda dolaşan gezgin esnaf yapardı. Orta devrin şata
f atlı giyinmiş hekimleri herhangi bir yaraya el sürmeyi kibirlerine yidi
remezlerdi. Bu hekimler ellerinde bulunan uzun bir değnekle yarayı gös
terir ve berberlere orayı kestirir/erdi. Bu yaralarrn kanını dindirmek için 
kızgın c!emirlc dağlamak usulü vardı. Bu suretle hasta dehşetli ıstırap çe
ker ve yaranın iyileşmesi gecikirdi. ilk defa yarayı sargı ile saran ve bu
günkü cerrahlık şeklinde tedavi yolunu tutan Pare' (1536) dir. Bu adam 
kendi hatıralarında diyor ki: "Ben onun yaralarını temizleyip sardım; Al· 
lah da iyi etti . ., 

11k anatomi (h'şrih): 1541 

Milfıdrn ikinci asrında Roma hekimi Galen, insan teşrihi hakkında bir 
eser yazmış ve on dört asır, bu eserin verdiği malümat, mevsuk sayılmıştır. 
1541 senesinde Padua'Jı Versalius, Galen'in insan değil, hayvan anatomi
sine göre bu eseri yazdığını anlamış ve ilk defa olarak hakiki insan teşri
hinı ya.zmıştrr. V crsalius'l~ beraber bulunan bir ressam da onun tarifine 
göre lazım gelen resimleri yapmıştır. Şehrin varoşlarında bir kulübe için
de hummalı bir faaliyeJle yapılan bu teşrih ve tasviri bir buçuk sene sür· 
müş. kitab 663 sayla tutmuş, 300 tane de resim yapılmıştı. Bunu haber alan 
eski tertih hekimler ve iilimler kendisine dehşetli surette hücum ettiler. O 
dereceye /:adar ki adamcağız bu değerli eserini yakmak zorunda kaldı. 
Ölümünden uzun seneler sonr;ı tıb alemi Galen'in ya.nıldığını ve Versa
lius'ı111 doğru söylediğini anlayabilmiştir. 

ilk kr•nmnelre: 1582 ---
insan vücudunun hararetini ilk defa öl.;en hekim Sanktorius'tur. Bu 

edamın ku/landığı ilk termometre, ucunda bir yumurta büyüklüğünde içi 
boş bir tepe bulunan helezoni bir cam boru idi. Hasta bu yumurtayı ağzına 
alır, borunun boş kısmı suya konurdu. Hastanrn hararetiyle ısınan hava in
bisat ederek suyun içine giderdi. Yumurta, suya hava gitmez oluncaya ka
dar ağızda kalır, sonra çıkarılırdı. Yumurta ağızdan çıkınca su, boruya gi· 
rerdi. Suyun boru içinde gösterdiği irtifa, hastanın hararetini bildirirdi. 
Sanktorius, ilk defa nabzr da saymıştır. Hekim, her ne kadar saat, 1510 se
nesinde keş/edilmişse de 1600 senesine gelinceye kadar dakikalarr göster· 
mediğinden, nabzı boyları nabn atmasına göre ayar edilerek yapılmış muh
telif ralraslarla saymıştır. 

Doktorlar hakkındak bu tarihi bahislere yeniden döneceğiz. 
---~ 

• •• •• • TAKl'iM 
·--ı 14 Birinciteşrin -1936 Çarşamba 

26 Receb 

1 Birinciteşrin 

Hidrellez 

1355 - İkinci milli tıb kongresi açıldı (927) ı 
1352 - Cumuriyet Halk Partisi büyük kon~resi toplan- $ 

dı (927) * 162 

Güneşin do~ması 6 10 
o ' 

,, batması 17,32 

- Ankara Ziraat Enstitüleri binasının temel 
töreni yapıldı (928) 

- İş bankası Kayseri şubesi açıldı ( ..... ) 

atma i 
.-.~ .. ~IHl..._. •• ...._ .. ~l~l-IHl..._. •• ...._ ••• ~l~l-1•~• .. -... .... >14..._....._. 
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Profesör Nimbus'ün maceraları: İhtiyarlık biraz da çocukluğa dönmektir. 

ULUS 

iktısat ve Maliye 
vekillerimiz Elazizde 

Elaziz, 13 (A.A.) - İktısad ve Ma
liye Vekilleriyle dördüncü genel ispek
ter general Abdullah Alpdoğan dün Er
ganide Guleman krom madenlerini ve 
bakır madenlerinin vaziyetini tetkik et
tikten sonra bugün trenle Yolçatı'ya, 

oradan da otomobillerle şehrimize gel
diler. Vekiller refakatlerindeki müte
hassıslarla öğleden sonra Keban'a gide

rek madeni tetkik ettiler. Gece şerefle. 
rine Halkevinde bir ziyafet verildi. Ve
killer Adanaya gitmek üzere Elazizden 

ayrılacaklardır. 

Cum11riyet Bayramı 
hazır J ıkları 

Cumuriyet bayramı törenine iştirak 
edecek izci ve talebelere aid işleri idare 
etmek üzere Maarif V ekiiletinde kurul
duğunu haber verdiğimiz komisyon bu. 
gün saat 15 de müsteşar B. Rıdvan Na
Hzin reisliğinde toplanacaktır. 

Komisyon tali komitelerin hazırlık
ları hakkında verecekleri izahatı dinli
yecek ve son kararını verecektir. 

1937 İzmir Fuvarına 
şimdiden hazırlanıy.oruz 

İktısad Vekaleti, bu yıl muvaffakı

yetle nihayet bulan beynelmilel İzmir 
Fuvarmın gelecek yıl daha mükemmel 
olması için şimdiden hazırlanılmasır.ı 

mahalline bidirmiştir. 
Fuvarın broşür, afiş ve reklamları 

şimdiden hazırlanacak ve bastırılarak 
icab eden yerlere dağıtılacaktır. 

Fuvara bütün vilayetlerimizin işti

raki temin edilecektir. Mahalli ticaret 
odaları pavyonlarını tesbit edecekler ve 
hazırlanmağa başlıyacaklardır. Bu yıl 
fuvara i~tirak edenler ve ziyaretciler 
otel s•kıntısı çektiklerinden İzmir bele
cfivesinin iki otel yaptırmağa karar ver

diii:i haber alınmıştır. 

DiL KÖŞESİ: 

c Bedevi esrarlı bir surette ortadan 

kayılılara karışmıştır. > 
Muharrir, belli ki, bu cümleyi ilk 

örıce « ortadan kaybolmu.5tur » şeklin
de bitirmeyi tasarlamış fakat « orta -
dan > :kelimesini yazdıktan s.~nra « kay
bolmuş » yerine « kayıblara karışmıp 
rn daha kuvvetli dii.c;ecegini görerek bu 
son şekli tercih etmiş, ancak daha evel
ce yazmış olduğu « ortadatı > kelime -
sini siln•eyi unutmuştur. Tabii yazı bir 
daha okunmadığı için bu hatalı sekil de 
aynen intişar etmiştir. 

• t<. 
« Eyipte bekçi Mustafa ile Osmanın 

mahalleleri birbirine huduttur. > 

« Birbirine huduttur > denilemez, 
yanlıştır. Osmanlıcadan kalma bir iti -

yadla ;;,ut/alca « hemhudut > kelimesi· 

ne bir karışıklık aramak la71msa, bu • 
ııun için « sınırdaş > gibi güzel bir ke
lime mevcuddur. Yoksa « hudut > sıfat 
gibi kııllanrlamaz. 

• • • 
« Bir memleketin şimendüferlerinin 

ecnebiler elinde bulunması o _memleke

tin istiklalinin tam ifadesi hususunda 
bir zıttır. > 

« Tam ifadesi hususunda » herhalde 
« ifadesi olmak bakımından > tabiri ye
rinde kullamlmı:; olacak. « bir zıttır » 
ise şaheser bir dil hatasıdır. Acaba «bir 
tezattır > mı denilmek istenmiş ? 

(Le ]ournal'den) 

Çocuklarımız illi: 
ol{ullara tamamen 
yerleştirilmiştir 

(Başı 1. inci sayfada) 

ve diğer mektelılerin de öğretmen kad
rosu takviye olunmuştur. Şehrimizdeki 

ilk okulların sayısı yirmidir ve bir_çok 
semtlerde okulların istiabı fazla oldu
ğundan çift tedris usulünü tatbika lü

zum duyulmamıştır. 

Bu yıl bütün ilk okullar daha pratik 
çocuk yetiştirmeye yarıyacak olan ye
ni müfredat programına uygun çalışma
ya başlamışlardır. Direktörlükçe, her 
öğretmene programdan birer nüsha dağt
tılmıştir ve kültür ispekterlerine de böl. 
gelerinde programın tatbikini kontrol 
vazifesi verilmiştir. 

Haber aldığımıza göre, vilayetimiz 
kültür direktörlüğü müfredat progra
mının dayandığı prensipler üzerinde ilk 
öğretmenlerin daha ziyade aydınlanma
larını temin maksadiyle bir konferans 

serisi hazırlamaktadır. 

El işleri sergisine İzmir 
zengin bir kolleksiyonla 

iştirak ediyor 
Ş ... hrimizde 29 teşrinde açılacak o

lan el işleri ve küçük sanatlar sergisine 
vilayetlerimiz zengin örnekleriyle birer 
birer iştirak etmeğe başlamışlardır. 

Öğrendiğimize göre İzmirde vali
nin reisliği altında toplanan Türkofis 
ve ticaret sanayi odası murahhasları bir 
komisyon kurarak İzmir ve hinterlan
dındaki küçük sanatkarların gönderdik
leri el i§leri nümunelerini son bir defa 

daha dikkatle gözden geçirerek büyük 

bir itina ile sandıklamışlar ve Ankara

ya yoJJamışlardır. Fakat diğer birçok 
küçük el İ§İ sanatk5.rlnrı sergi için ori
jinal eserler bazrrladıklarmdnn ayrı ay. 
rı vilayete mliracaat etmektedirler. Va

ziyet İktısad Vekaletine bildirildiğin

den bu hususta ne yapılmak Hizımgeldi
ğini bildire.rı bir talimatname gönderi-

lecektir. 

~ 

El işleri sergisinde : 

Beğenilecek el işlerine ve 
küçük sanatlara 10.000 li
ra mükafat dağıtılacaktır. 

Diişüniişler 

TiYATRONUN 
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Sancali: hal{kında 
notamızın hulasas 

(Başı 1. inci sayfada) 

havalin halkının da otomatik bi 
surette İstiklale kavuşturulma!arı 
nın bu mukaveleler ve bugünk · 
lili vaziyetin mantıki ve tabii ne 
ticelerİnden olman lazım geldiğ 
tebarüz ettirilerek Suriye ve Lii 
nana bahşolunan İstiklalin lskef! 
derun ve Antakyaya da verilere 
bu suretle Türkiye Fransa ve Sıt 
rİye arasında anlCJ§ma ve sevi§J" 
amili olacak bir hattıvasılın ıesi 
edümesinİ, yalnız mlhse1Ja_lik, 
karde§lik ve anlaşma ilislerindeıt 
mülhem olan fransız siyasetinde 
beklediğimiz bildirilmektedir. 

Gençler Birliği - Kırık-

kale Gücü hadisesi 
Geçen pazar günü, Ankara Gücü ı· 

lanında, Gençler Birliiğ ve Kırıkkalf 
Gücü kulübleri arasında yapılan ç:11 
nakkale kupası maçlarının finali netice• 
sinde zuhur eden hadise üzerine Tür!: 
Spor Kurumu Ankara bölgesi heyetiniı1 
toplanarak bir takım cezalar tayin etti• 
ğini yazmıştık. Öğrendiğimize göre ta• 
yin olunan cezalar ve cezaya çarpılanlal 
şunlardır: Hadisenin müşevviki vaziye· 
tinde görülen Ankara Gücü kulübÜll' 
den Bay Hikmete müebbed boykot, l{ı• 

rıkkale Gilcü umumi kar-tanı Bay HÜ' 
seyine bir sene boykot, Kırık.kale Giiı 
cü kulübüne ihtar. 

İncir mahsulümüz iyı 
satılıyor 

Gelen haberlere göre, Ege mınta• 

takasında incir piyasası son hafta için• 
de hararetli geçmiş ve Hatlarda 1-l ku" 
ruş bir yiikselme kaydedilmiştir. Ta .. 
lehler gittikçe artmakta olduğundaa rıi· 
yasanın gidişi ı;;ok sağlam görülmekte• 

dir. 
Bu yıl yeni mahsulün piyasaya gel· 

diği tarihten eyllıl sonun:t kadar borsa• 
da satılan incir mikdarı 10 milyon 393 
bin kiloya varmı§ttr. 3.5 milyon kilosu 
İngiltereye olmak üzere dış ıilkelere de 
1 O milyon kilo incir ihrac; etlilmi~tir. 

İnhisar idaresi tarafından Aydın ve 
havaliı:.inde hurda incir mübayau ... ma 
devam olunmaktadır. Şimdiye kadar in· 
hisarlar teşkilatı vasıtasiyle muhtelif 
incir mıntakalarmda 5000 çuval kadar 

hurda incir satın alınmıştlr. Bazı tüc· 
carlar da kendi namlarına hurda müba· 
yaasına devam etmektedirler. 

KORUNM~4.SI 
Kurun gazetesi İstan· 

bul belediyesinin çıkar • 
mış olduğu yıllrktan alın

mış enteresan rakamlar 
neşrediyor. İstanbul hal
kının temaşa ; yerlerine 
rağbeti hakkında bir fi
kir veren bu istatistik 
rakamlar, ne yazık ki an
cak 1933 senesine kadar 
olan vaziyeti tesbit edi
yor. Fakat gene de bu 

ınalarını görmeğe git- rinden cazbandh tiyatro 
şarlatanının istifadesine 
meydan verilmeme'< ~r
tiyle. Bunun için de ver· 
gi istisnasından faydala· 
nacak sanat müessese ve 
teşebbüslerinin hangile
ri olduğu tefsirlere ma -
hal vermivecek kadar 
açık tarif edilmek, ve bu 
istisnanın çerçevesi da • 
hiline girmek istivecek 
tiyatrolar Maarif vekale· 
tince tesbit edilmek kii
fi gelir. 

istatistiklerden çıkarı-
lacak faydalı dersler 
bulunduğunu. sanıyoruz. 

Misal olarak ~33 sene
sini ele alalım. Bu sene 
zarfında İstanbul sine -
malarma 2.881.036 kisi 
girmiştir. Buna mukabil 
kaç kişinin tiyatroya git
mis olduğunu araştırır • 
sak bulacağımız rakam 
328.418 dir. Sinemaya na· 
zaran çok az diyeceksi
niz; fakat ben hükmü-
nüz<le acele etmemenizi 
tavsiye edeceğim. Gerçi 
tetkikimizi biraz derin • 
leştirecek olursak, görü
rüz ki: tiyatro adı altın
da birleştirilmiş olan bu 
seyircilerin büyük bir 
ekseriyeti hakikatte ti· 
yatro ile hiç bir münase
beti olmayan tuluat kum
paıi yal arının temsilleri -
ni, şantözlerin göbek at· 

mişlerdir. Aynı sene 
zarfında Darülbedayi 
temsillerini seyretmis o
lanların yekünu yalnız 
73.073 kiı:idir. Bu rakam
dan operet müşterilerini 
de düşerseniz. geriye 
hakiki tiyatro sanatı müş
terisi olarak kalacak olan 
senelik rakamın elli bi
ni aşmıyacağı muhakkak
tır. 

Sinema ve tiyatro ara
sındaki rağbet nisbeti -
nin bire altmış gibi bir 
fark göstermesi acı bir 
hakikatin ifadesi olmu -
yor mu? 

Daha hazin bir ra
kam: 929 dan 933 e ka
dar olan bes sene zarfın
da konser dinlemiş olan
ların yekunu ancak on 
bini bulmaktadır. 

Bu kadar açık konıı· 
şan rakamlar karşısında 
himayeci devletin ted -
birler araştırmak için 
hemen harekete geçmesi 
icab etmez mi? 

Bu tedbirler ne ola
bilir mi diyeceksiniz? 

Her şeyden önce ti
yatro temsili ile konse
dn istisnasız bütün ver· 
gilerden muaf tutulması. 
Fakat bu himaye tedbi-

Her halde musavi 
şartlar altında sinema ile 
rekabet etmek iml:inla· 
rından tamıımiyle mah· 
rum olan tiyatro ile mu
sikiyi, ona karşı miicade
lesinde gerektiği veçhile 
silahlamalıyız. Bunu &ÖY 
]emekle sinema düsma1t· 
lığı ettiğimiz sanılmasın 
Bilakis, sinemanın yük· 
lenmiş olduğu vergilerin 
ağırlığını kabil oldu~~ 
kadar hafifletmek de kul 
tür sahasında faydalı bir 
teşebbüs olur. Ancak kül· 
tür bahsinde tiyatronun 
sinemaya nazaran vazi~ 
yeti daima onun hususi 
tedbirlerle himayesini 
icab ettirecek bir iistüıt• 
lükte olduğunu hatırda 
tutmalıyız. f 

YAŞAR NAB 
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iSPANYA iHTiLAL1 

llükümetçiler Hueskayı kuşattı 
"' Asiler Talavera yolu üzerinde Madrid in 
e]]j kilometre yakinine kadar ilerlediler 

(Başı 1. inci sayfada) 

llueska ku§atıldı 

Barselona, 13 (A.A.) - Havas ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

llueska hükümetçilerin muhasarası 
•!tında bulunmaktadır. Nasyonalistler 
:~as:ıra hattını yarmağa teşebbüs et
ı/!lcrF.c de muavHak olamamışlar ve 6 
k tlotnetre gerilemek mecburiyetnide 
~ alnıı,ıardır. Hükümet topçusu Hues· 

1 .ayı bombadıman etmiş_.tir. Nasyona
~ ileri karakollarının Tihizid mınta-

1ndaki bir taarruzu da püskürtül
lllüıtür. 

A.siler Madrid önlerinfle 

k Burgos, 13 (A.A.) - Nasyonalist 
t.f U\rvctlcr, Talavcra yolu üzerinde 
•
1 

adridin 50 kilometre yakınına kadar 
~~~lenıişlerdir. Şimali şarkide bulunan 
-.lca bir kol da hükümet merkezine 
~~ ~akın bir noktada bulunmaktadır. 

Ulı:ıitnct kuvvetlerinin çetin mukave
~tine rağmen Ovido üzerine yürüyUş 
d evarn etmektedir. Taragona cephesin-
e hük~met kuvvetleri püskürtülmüş 

Ve 104 ölü vererke bozguna uğratılmış
tır. ~asyonalistler 23 mitralyöz ve bir
~k nıatzeme iğtinam etmişlerdir. 

lsPanyada kıtlık blı§lıyor mu? 
l>aris, 13 (A.A.) - Perpignyon'dan 

4\abcrverildiğine göre, Madrid'den gelen 
l'?lcutar, İspanyada yiyecek v. s. nin 
gıtgide eksilmekte olduğunu söylemek· 
lcdirler. 

Aai gijniUliilerin eşyaları 
müsadere olunllyor 

Madrid, 13 (A.A.) - Gönüllü ola. 
~~k ihtilalcilere iltihak etmif bulunan 

1lllselerin bıraktıkları evlerde ne kadar 
d" 0§ek, yorgan ve kışlık elbise varsa, 
bunların hepsinin müsadere edilmesini 
dahiliye nazırı emretmiştir. 
lı: 19/7 tarihindenberi yabancı memle· 
etıere göçmüş olanların eşyası hakkın

da da aynı suretle muamele edilecektir. 
d Böylece müsadere edilen eşya cephe

c harb edenlere gönderilecektir. 
Öteki ev sahibleri yatak başına bi

l'er Şilte ile ikişer yorgan muhafaza e
~crek fazlasını hükUmete vereceklerdir. 

Unlara, mukabilinde birer mazbata ve
~~lecck ve ilerde birer suertle tazmin e-

11rnclcri düşünülecektir. 
l B. Kaballero, diln, merkez cephesln• 
'\)n tnuhteliE kısımlarını teftiş etmiş ve 
u Clnada heyecanla alkışlanmıştır. 

iıstllri' de 
Sevil, 13 (A. A.) - Astüri'de, na

'Y0tıalist kuvvetleri maden işçilerini 
~encrek, Ovideo şehrine hakim Varan· 
b~ ~:pelerini işgal eylemeleriyle dün 
Uyuk bir faaliyet görülmüştür. 

t Madrid, 13 (A. A.) - Resmi bir 
ehliğe göre hükümet kuvvetleri Hues· 

ta ve Kordoba mıntakalarında muvaf• 

fatuyet kazanmışlardır. 
-._ Ovideo'da asileri kuşatan Astüri 
~---

madencileri Pelayo kışlalarını işgal ve 
epey ha11b levazımı iğtinam eylemişler· 
dir. Görünüşte, biler yalnız kilisede 
ve silah fabrikasında tutunmaktadırlar. 

Asiler Otıieao istikametinde 
ilerliyorlar 

Burgos, 13 (A.A.) - Alman ajansı 
bildiriyor: Galice'de takviye kıtaları a· 
lan nasyonalistler Morenko üzerinde 
Soto müstahkem mevkiini alarak Ovi· 
edo istikametinde ilerlemişlerdir. 

Yeni bir bava bombardımanı mühim 
hasara sebeb olmuştur. 

Alceziras' a gönderilen askerler 

Tanca, 13 (A. A.) - Buraya gelen 
haberlere göre bu ayın dokuzuncu ve 
otuzuncu günleri deniz yolu ile Ceuta· 
dan Alcesiras'a dört bin kadar asker 
aevkedilmiştir. 

Milis kuvvetleri arasında 
ümidsizlik mi? 

Sevil, 13 (A. A.) - Alman ajansı 

bildiriyo.r: Sevil önünde esir edilen bir 
çok komünistler, milis kuvvetleri için· 
de ümitsizlik olduğunu, bir çoklarının 
mukavemet imkansızlığını ve ölümün 
muhakkak olduğunu göz önüne alarak 
Madrid'e döndüklerini söylemektedir· 
ler. 

Yığın halinde idamlar . 
devam ediyor 

Sevil, 13 (A. A.) - Müfritler San 
Martin'de Vat de lglesias'da 300 kişiyi 
idam ettikleri gibi, kendileri de 500 te
lefat vermişlerdir. Siguenza'da, yine 
marksistler, biri piskopos olmak üzere 
500 kişiyi kdıçtan geçirmişlerdir. Nas
yonalistler, son ileri hareketlerinden 
sonra Eskurial'a pek ziyade yaklaşmış

lardır. Madrid'c ta<ı:rruz bu gün başlı• 

yacaktır. Eltiemblo'nun işgalinden ön· 
ce marksistler 160 kişiyi kurşuna diz
mişlerdi. Bu mazlumların arasında sağ 

cenah mensuplerından iki zat vardır. 
Nasyonalistler Navas del Marke'de zor. 
lu bir savaşa tutuşmuşlar ve ma.rksist• 
lere 400 telefat verdirmişlerdir, 

JUadrid' de tevki/ler 

Madrid, 13 (A. A.) - Polis, albay 
Lopez Lear ile ü~ kuını tevkif ve bun· 
ları mahkemeye sevketmiştir. Albayın 
hükümetle iş birliği yapmıyacağını ve 
biler Madrid'e hakim oldukları zaman 
onlara iltihak edeceğini söylemiş oldu· 
ğu rivayet edilmektedir. 

Öte taraftan kızlarından birini hile. 
re teslim etmek Uzerc üç hizmetçiyi 
hapsetmiş olduğu söylenmektedir. Po

lis, ispanyol dış bakanlığı erkanından 
olup başvekalet dairesinde çalışan B. 
Justo Armigo'yu da tevkif etmiştir. 

Kendisi cumuriyet aleyhinde söz söy
lemiş ve işler görmüş olmakla itham 
edilmektedir. 

~. TfIOREZ'İN NUTKU ETRAFINDAKİ FIRTINA 

Almanya protesto edecek . 
(Başı 1. inci sayfada) 

b· Londra, 13 (A.A.) - Alman ajansı 
•ldiriyor: 

I>eyli Telegraf gazetesinin sıyasal 
~Uhabiri, İngiliz bakanlarının komünist 
.
1 
horoz'in Strasburgdaki nutkunu kaygı 

le le .. arşıladıklanm yazıyor. Bu gazeteye 
~?~e, Paristeki İngiliz büyük elçisi in
:~ kamoyunun kaygılarını fransız hü-

lltnetine bildirmeğe ve hadisenin fena 
!leticeı d ~ " ·· ·ı ~. er ogurmasınrn onune geçı ece. 
tı iiınidini ızhara çağınlmıştır. 

Alsas' da ki tezahiir]ere iştirak 
e.ılenlcriiı sayısı 

l>aris, 13 (A.A.) - Alsas • Loren 
l>olia idarelerinin istatistiklerine göre 
cumartesi ve pazar günkü komünist te
~alıürlerine Kolmar'da 1000, Mulhuz
S a 2000, Şletstat'da 130, Vc:ıldambab'da 

1 
Oo, Strasburgda !'OOO. HaP,"endingde 

tlsoo ve Meç'de 1000 kişi iştirak etmiş-
r, 

lngiliz hükümeıi işe 
I(arıımıyacak 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz bükü. 
met mahfillerinin B. Thorezin Stras

burgda çıkardığı hadise ile meşgul ol
dukları hakkında Deyli Telegraf tara
fından neşredilen haber burada hayret 
uyandırmıştır. Resmen temin olunduğu
na göre, ingiliz hükümeti bu işe müda· 

hale etmiyecektir. 

Budapeşte'de 

Budapeşte, 13 (A.A.) - Thorez'in 
Hitlere karşı söylediği nutuk hakkında 

Almanya tarafından Japılan protesto 
burada derin bir tesir yapmıştır. Bu nut

kun bir direktif tahtında söylendiğini 

ve beşler konferansının toplanmasuu 
akamete uğratmak için Fransa ile Al· 

manyanın arasını açmak maksadını ta
kib ettiği muhakkak görülmektedira 

ULUS 

Küçük anlaşma 
ekonomi konseyinin 

toplanbsı 
Bükreş, 13 (A. A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: Küçük anlaşma ekonomi 
konseyi dün sekizinci toplantısını aç• 
uuştır. 

Dış bakanlığı genel sekreteri B. 
Grigorçea delegelere hoşgeldiniz dedik· 
ten sonra programı izah etmiştir: 

Uç memleket arasın<ıaki tecim mil· 
badelesinin daha mükemmel hale ko· 
nulması, öteki Tuna memleketlerle iş 
birliği üç memleket tecim odalarının 
önümüzdeki kongresiyle Balkan antan· 
tının Belgrad toplantısı, muhtelif ko. 
misyon tekliflerinin kabulü. 

Genel sekreter, üç memleketin fi. 
nansal ve ekonomik tesanüdünü kay
detmiştir. 

Yugoslav delegasyonu başkanı B. 
Prediç, Tuna memleketlerinin Hodza 
pISnına göre iş birliği yapmasının ehe
miyetine ve son develüasyonlardan son· 
ra müşterek ekonomi siyasası tüzuınu• 
na işaret etmiştir. Çekoslovakya heyeti 
!başkanı B. Frieman Tuna memleketle-, 
ri ekonomik iş birliğinin gelişimi için 
B. Hodza tarafından ihdas edilen Prag 
ekonomi merkezinin tesisindeki chemi
yeti bilhassa kaydeylemiştir. 

Öğleden sonra Yugoslavya. Çeko
slovakya komisyonu toplanarak iki 
memleket ekonomi münasebetlerini göz. 
den geçirmiştir. Bu sabah Çekoslovak
ya • Romanya komisyonu ve öğleden 
sonra da üç memleket komisyonu top
lanacaktır. 

Yarın sabah orta Avrupa ekonomilC 
kalkınması planı ve öğleden sonra da 
mütehassısların karar suretleri gözden 
geçirilecektir. Çalışmanın cumartesi 
gUnü bitmesi muhtemeldir. 

BALKAN ANTANTI 
5 şubatta Atinada toplanıyor 

Atina, 13 (A.A.) - Balkan Antantı· 
nın gelecek toplantısı 5 şubatta Atinada 
vaki olacaktır. 

SON DAKiKA: 

YUGOSLA VY A'DA: 

B. Köseivanof So'fvava 'döndü 
Belgrad, 13 (A. 

A.) - Bulgar 
Başbakanı Bay 
Kösei~anof kırk 

sekiz saat bura
da kaldıktan son
ra dün akşam 

Sofyaya dön. 
müştür. Başba

kan gazetecileri 
kabul ederek, 
Belgrad'daki ika-
metinden ve bil· B. Köseivanol 

hassa NaibPrena Pol ile yaptığı konut· 
madan memnun olduğunu ve B. Stoya. 
dinoviç ile ilci memleketi. ve Balkan ba· 
rışını alakadar eden meseleler baklan· 
da görü~tüğünli söylemiştir. 

INGILTERE'DE: 

İngiltere, Çine ödünç para 
verece)( 

Londra, 13 (A.A.) - Deyli Herald 

gazetesi, İngiltere tarafından Çine bir 

kaç milyon ingiliz lirası kredi açılma

sı hakkındaki konuşmaların neticelen
diğini yazıyor. 

Çok büyük milletlerarası neticeler 

doğurması mümkün olan bu kredini'\ 

temininde son defa uzak doğuda bir 

tetkik seyahatinden dönmüş olan Sir 

Frederik Layt Rosun büyük tesiri ol· 

ml•ştur, 

Fakat haber· ıekzib ediliyor 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz hükü

metinin Çin hükümetine bir istikraz 

yapmak niyetinde olduğu hakkında Dey

li Herald gazetesinde çıkan haber bura

da kati bir şekilde yalanlanmaktadır. Bu 

hususta hiç bir görüşme yapılmamıştır. 

Maamafih, iyi haber alan mahfillerde 

söylendiğine göre, ingiliz hükümeti ta. 

rafından bahşedilen ihracat garantileri

nin 1ngilterenin Çin ile olan ticaretini 

teşvik için kullanılması ihtimal dahilin

dedir. 

Cenevre ve Belgrad yolculunğundan sonra 

B. Köseivanof un gazetelere heyanah 
Sôfya, 13 (A.A.) - Sofyaya dön· 

mekte olan başbakan Köseivanof bugün 
trende matbuat mümessillerine hitaben 
aşağıdaki beyanatta bulunmll!tur: 

"- Milletler cemiyetinin son top
lantı devresi, bu sulh kurulunun pres• 
tijini kuvvetlenıniş görmek istiyenler 
için endişe uyandırıcı bir şekilde inki
şaf etmiştir. Maaınafih Milletler cemi
yeti atide bilhassa küçük devletlerin 
koruyucusu ve ümidi olarak kalmaya 

devam edecektir. Cenevrede hemen he· 
men bütün devletler adamları ile yaptı· 
ğım mülakatlardan çok memnunum. 
Bulgaristana karşı olan sempati ve em· 

niyetin ve memleketimizin milletlera
rası bakımdan ehemiyetinin arttığını 
sevinçle gördünı. Bazı yabancı gazete-

terde çıkan menfi haberler, bulgar si
yasasının yeni bir sitikamet güttüğünü 
ve bunun dost devletlerle olan münase
betlerimizi bozduğunu ileri sürmü~ler
dir. Fakat bu hususta beslenen kaygı
ları kolaylıkla giderebilirim. Çünkil, 
Kırat Boris'i tanıyanlar, onun sulhçu 
ve müdebbir bir siyasanın timsali oldu
ğunu bilirler. Belgraddaki kısa ikame
tim esnasında gerek Prens Pol, gerek
se eski dostum B. Stoyadinoviç tarafın· 

dan bana karşı göste rilen hüsnü kabul
den son derece mütehassisim. Umumi 
problemler ile Balkan problemleri ve 
her iki memleketimizi alakadar eden 

meselelerin müzakeresi esnasında tam 
bir fikir beraberliğinde olduğumuzu 

memnuniyetle müşahede ettik.,, 

Deniz kuvvetleri haldondaki alman 
notası sovyetleri memnun etmedi 

Londra, 13 (A.A.) - Almanya de
niz ateşesi, deniz kuvvetleri hakkmda 
son İngiltere notasına Almanyanın ce· 
vabını dış bakanlığına vermiştir. 

Londrilt 13 (A.A.) - Havas ajan
sından : 

Londradaki sovyet mah..f illeri, ingi· 
liz • sovyct deniz anlaşmasına karşı dün 
Almanyanın İngiltere dış işleri bakan
lığına bir protesto notası tevdi etmesi· 
nin Almanya ile Japonya arasında mev
cud gizli bir anlaşmanın neticesi oldu
ğunu bildirmektedirler. Aynı mahfiller, 
Almanya ile Japonyanın Sovyet Rus· 
yayı uzak şarkta serbest bırakan ingi· 
liz sovyet andlaşmasına karşı protesto· 
da bulunmağa karar vermiş olduklarını 

ilave etmektedirler. Gene bu mahfiller. 
Sovyet Rusyanın alman protestosunu 
nazın itibare almayacağını ve İngiliz • 
sovyet deniz andlaşmasım tadil etmek 
niyetinde olmadığını bildiriyorlar. 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz • sov
yet dniz konuşmalarında sovyetler bir· 

liği kabul edeceği bütün hükümlerin Al
manya tarafından da kabul edilmesi lü· 
zumunda ısrar etmektedir, Buna göre, 
sovyetler birliği ve Almanya arasmda 
bir anlaşma hasıl olmadığı takdirde, 
İngilterenin Londra anlaşmasını bütün 
İskandinavya ve Baltık deniz kuvvet· 
lerine teşmili hakkındaki e:avretleri a
kim kalacaktır. 

SAYFA 3 

İngiliz kabinesinde 
değişiklik mi? 

Londra, 13 (A. A.) - Halen fsviç• 
re'de hastanede yatmakta bulunan ı ... 
koçya umuru bakanı Sir Godfrey Kol .. 
lins'in hastalığı sebebiyle, siyasi mah
fillerde, kabinede değişiklik vukull 
mevzuu bahsolmaktadır. 

B. Kollins milli liberal grupuna 
mensup olduğundan, yerine bir bl§kası 
getirildiği takdirde, milli hükümeti tetc 
kil eden ü~ parti arasındaki muvazene• 
yi kabine heyeti umumiyesindc ınuha .. 
faza etmek güç olacaktır. 

Zürih, 13 (A.A.) - (Royter Ajan .. 
smdan) 1skoçya müsteşarı Sir Godfref. 
Kollinı, bu sabah tedavi edilmekte oldu• 
ğu bura kliniklerinden birinde vefat et• 
etmiştir. 

POLONY A'DAı 

B. Bek Parise gidecek 

B. Bek 

Var!ova, 13 (A:. 
A.) - Havas a .. 
jansmdan: Si yas! 
mahfiller B. Bek
in pek yakında 

Pariste fransız hü .. 
kümet adamlariy .. 
le yapacağı görütc 
nıelere büyük bir 
ehemiyet atf edit .. 
mektedir. Şimdi 

Riverada bulun• 
makta olan B. Bek. 

yarın Parise varacaktır. Kendisi iki 
yahud üç gün Pariste kaldıktan sonra 
Varşovaya dönecektir. 

B. Dö Larok nutkunu 
tavzih ediyor 

Paris, 13 (A.A.) - Dün akşam fran• 
sız sosyal partisinin dört beş bin kişi• 
nin huzuru ile yapmış olduğu iki mi
tingde B. Dö Larok, pazar günü Vatan· 
siende kendisine isnad edilmiş olan 
sözleri şiddetle protesto etmiştir. 

Albay, Şu suretle bağırmış olduğuna 
tasrih etmiştir.: 

"- Biz, Fransayı kurtarmak için 
kanımızı dökmeğe hazırız. Biz, fransız 
kanını akıtmak isteyenlerden değiliz.,ı 

Fransız sosyal pjartisi icra komitesi 
erkanından B. Şarl Vallen'de şu beya• 
natta bulunmuştur : 

"- Komünist partisi ne vakit mitine 
yaparsa biz de nümayiş yapacağız.,, 

BELÇiKA' DA: 

B. Dögrel ile B. Jası)aı· ara!:lın .. 
daki anlaşmazlık 

Brüksel, 13 (A. ~ 

A.) - Reksist'
lerin reisi Bay 
Dögrel tarafın

dan B. Jaspar 
aleyhine yapılan 

ithamlar dolayı

siyle B. Jaspar, 
tahkir ve iftira 
iddialariyle mah
kemeye müraca-
at e t m i ş t i r .. IJ. u ogrel 
B. Dögrel, Bunun iızerine B. Van 
Zeeland'a bir mektub yazarak münaka· 
lat bakanı ile tesanüdünü kesmesini. 
aksi takdirde çok mühim bir vesika neş. 
redeceğini bildirmiştir. Bu mektubun 
ifadesindeki şiddet dolayısiyle B. Van 
Zeeland, mektub sahibine doğrudan 
doğruya cevab vermek istememiş ve hu .. 
ıusi kalem müdürünü, B. Dögrel'e işe 
mahkeme tarafından elkonulmuş oldu• 
ğundan mevzuubahis vesikaları mahke-ı 
menin gözden geçirece ğini bildirmeğe 

memur etmi~tir. Fakat B. Dögrel. btı 
vesikaları "Le Pays Reel" ismindeki 
~azetesinde neşretmiştir. Bu vesikalar 
B. Japar'ı sahte bil~ncolar tanzimi vo 
ihtilb ile itham edilmektedir. 

B. Dögrel Fransaya giremİ)'OI' 
Paris, 13 (A.A.) - Belçika faşi• 

partisi reisi olan Dögrel'in bugün bir 
toplantıda bulunmak üzere Parise gel .. 
mesi bekleniyordu. Mumaileyhin Fran
saya girmesi mene1ilmiştir. Bu yasak 
Bekikada büyük bir heyecan uyandır
mıştır. 



SAYFA 4 

i 
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i\"unanistnn: 
Yunan bankası hükümetinin muvafa. 

J<ati ile drahmi • kıymetini sterling esa
sına istinat ettirmiştir. 
,(nispet muvakkaten 540 • 550 pount o· 
)arak tesbit edilmiştir.) Ticaret meha
fili bu vaziyeti memnuniyetle karşıla
mıştır. 

F. Times 29/9 

Frankfurtcr Zeitung'un 30/9 tarihli 
nüshasrnda cihan punuk ticareti ve 
istihlaki hakkında uzun bir yazı mev
cuttur. 

Frank!. 30/9 

AJmanya: 
Dr. Sshacht Markın - yeni bir karara 

kadar - resmen kıymetten diişürüımiye
ceğini ancak bazı mühim menfaatler 
yani borç ve müstemleke meselelerind; 
imtiyazlar elde ettiği takdirde Al
m.any~·ın· dahi beynelmilel anlaşmaya 
gtrecegını beyan etmiştir. 

Agence cc. et !in. 2/10 

Amerika borsalarında Alman mar
kının Fransız frangının devalüasyon
dan evvelki haddine çıktığı kayedil
mektedir. Reichsbank döviz üzerinde 
sıkı bir kontrol tatbik etmektedir. A· 
m:_rika'da Dr. Seha htın beyanatına 
ragmen markrn yal.ıntla kıymetten dü· 
şilrülmesi beklenmektedir. Ancak bu 
tedbirin Almanyanın dış ticaretinin mü 
teessir olduğu tc:Jbit edildikten sonra 
alıncağı tahmin edilmektedir. 

Agcnce cc. et fin. 2/10 

ULUS 

ı'<ABANC\ GAZETELERDE 

· İhtiraslar arasında kaybolan hakikat 
Tarilıin lıiç bir devri bugilnkü kadar şiddetli bir politika mücadelesine sahne olnıanııstır. 
J:' e gene hiç bir zaman politika Makyavelik vasıtalarını bugünkü kadar cüret ve bollukla kul
lanmış değildir. Menfaatlerin elinde eğrilip biikii.lerı hakikcıtin nerede olduğunu anlamak. 
bugünün propaganda yağmurları arasında adeta bir imkansızlık haline gelmiştir. Aşağıdaki 
)·azı, bu acı vaziyeti biitii.n çıplaklığiyle or t.aya koyan bir fransız münevverinin hislerine ter
cüman olmaktadır. 

Depeche de Toulouse gazetesinde Doktor Toulouse imza· . Aynı oyun Polonya tarafından da oynanmıştır. Bütün zeva-
siyle çıkan bir yazıdır: h_ır P?lonya'nm Almanya ile derin bir anlaşma yaptığı merke· 

Üzerinde en fazla reklam yapılmış bir otomobil markası, zı.?e ıken Fransanın müttefiki olduklarını söylüyorlardı, bu
kısa bir seyahat esnasında "pan" lar biribirini takib ettiği tak· ~n de, Varşovada bir görüş değişmesine şahid oluyoruz ki is-
dirde pek çabuk rağbetten düşer. tıkrar kazanmasını temenni etmek lazımdır. 

Fakat ahlak ve politika sahasında vaziyet aynı değildir. Ti· Bize arazisinin bu derece genişlemesini borçlu olan Roman-
caret ve endüstri sahasında, müsbet ilimler sahasında objektif ya, bir yandan sağlam dostluğunu teyid ederken, qte yandan 
hakikatten uzaklaşmaya bilhassa ehemiyet veren aynı insan- alman faşizmine yanaşmaktadır, ve Fransanın en büyük taraf
lar, iş elbiselerini çıkarır çıkarmaz, bir an içinde zihni inki· tarı olan devlet adamı kabineden uzaklaştırılmıştır. 
şafta birkaç devre geriye gidebilmektedirler. Ve bizzat kendi . Gerçi bütün bunlar, milletlerarası politikanın olagan işle· 
fikirlerinin tuzağına düşen bu adamlar cemiyet içinde dediko- rındendir, ve bu sahada biribirini takib eden görüşleri tahrik 
d!'lya, yalana, iftiraya ve bilhassa samimiyetsizliğe girişmekte· eden yalnız menfaatlerdir. Fakat asıJ kötüsü bu menfaatlerin 
dırler. de mütemadiyen değişmesidir ki, bunlardan bazılarının sami-

Pratik hayatta rasyonel ve kollektif manasebetlerde suni mi olmaması icab eder. 
olan durumumuzdaki bu ikilik eski bir ced mirasıdır. Muhte· Ademi müdahale lehindeki mukaveleyi imzalayan devlet· 
lif temayüller arasındaki ihtilaf cemiyetlerin büyük ıztırab lerden bazıları aynı zamanda silah ihraç müsaadeleri imzala • 
kaynağıdır. mışlar gibi hareket ediyorlar. 

Mantığa aykırı olarak, batıl itikadlardan, hatalardan teşek· , Fransa'da da cumuriyetçi ve reaksiyoner bir mitingin 
kül etmiş olan ananevi ahlak kolay telkin edilir. Kütlelerin, ertesi günü gazeteleri okuyanlar, anlatılan vakaların hiç de 
empoze ettikleri bazı kaidelere karşı ayaklanmak isteyenlerle biribirini tutmadığını görürler ve bu farklar, mitinge iŞ:tirak 
ko:kunç mücadelelere girişmiştir. eden yurddaşların sayısını tayinden başlar. Bu şartlar içinde 

Mesela kadın alınır._ ~atılır, kirletilir, sokağa atılır, fuhuş gazetelerin yalan söyledikleri ortadadır, 
batakhanelerine hapsedılır ve kocasız anne sıfatiyle de namus Bu kargaşalık içine, birçok kimseler, menfaatten uzak ve 
dış: addedilirdi. Onun lehinde sesini yükseltmeye cesaret özgecil bir ahlakın ifadesi olan dine doğru dönerler. Halbuki 
edene ahlaksız denir ve zincirini kıran kadın taşlanmak i.ehli· kilise müminlerin endişelerine cevab vermemiştir. 
kesi geçirirdi. Harba karşı alınacak olan zecri tedbirler meselesinde teca-

Kuvvetli olan erkeğin zayıf olan kadına dimağı ve etiyle VÜze uğradığını iddia eden mütecavizin iddiası ortaya bir ih-
b• l"kte tasarruf etmesi İcab ett·-· h kk d k" l yoket tilaf kaynag-ı rıkarır. Ve habeş kavgasında da bunun tezahu··r·u· A '\'ll'ifnrva: ır ı ıgı a ın a ı ya anı - ll 
hek üzere yeni bir statünün şimalliler tarafından cenublu- bekleniyordu. Duçe, daha başlangıçta kendisinin meşru ır.üda-

Memleket mat ~tm<la Avusturya- lara empoze edilmesi için beş seneli!c bir mücadele icab et· faa halinde olduğunu söylemek fırsatını kaçırmadı ve basit 
nın paralarım devalüe eden memleket· miştir. ~ınır hadiseleri dünyanın gördüğü en büyük sömürge seferi 
1 hı k D . harbları bu a 1 " 1 "' b k b' h kl tın" t"r ıçin bir vesile ittihaz edildi. . er o una girmesinin menfaatına uy· ın n aıı.maz ıgı aş a ır sa aya na e ış ı . 
gu ı d- f 1 ilahi hakikati taşıdıklarını sandıkları için dünyayı aydınlat· O zaman, adaletin hamisi ve müdafii olan papanın verece· 

n ° .. u gu a.{at doğrudnn doğruya bir mak vazifesiyle kendilerini mükellef sayanlar, akidelerinden ği hüküm beklendi. 
d~valuasy~n yapmasına ihtiyaç kayde· şüphe etmek cesaretinde bulunan zavallılara işkence etmekten Halbuki Papa, 27 ağustos 1935 de milletlerarası kongrenin 
dılmektedır: çünkü şilinzin bugünkü çekinmiyorlardı. hasta bakıcılarına bir fetih harbının doğru olmadığını, fakat 
vaziyeti snbit, memleketlerin ticari bi- Ancak asırlarca süren sivil harb ve mücadelelerden sonra· bir müdafaa harbının, bir milletin genişlemesi için lüzumlu 
lançosu ve yabancı ülkelerle olan tedi- dır ki dinle siyaseti biribirinden ayırmak mümkün olmuş, bir harbın haklı olduğunu söyledi. Müdafaa hakkının da, suç-
ye münascl ltı muvazeneli bir halde bu- alem göklerde veya tabiatta gördüklerini söylemeye cesaret lu olmamak için, bazı hududlara ve itidale riayet etmesi icab 
lunmaktadır. B• nunla berber bazı sana- edebilmiş ve muallim, masalları tarih diye okutmak mecburi- ettiğini de ilave etti. 

yetinden kurtulmuştur. Demek oluyor ki İtalyanın hakikaten, Habeşistan tarafın • :j bran~larınm diğer ülkelerin ynpaca- Ve bu sahada elde edilmiş muvaffakiyetler bile ne kadar dan tehdid edilip edilmediğini, müdafaanın mutedil olup olma-
gı devalüasyond.ın müteessir olacağı ve kifayetsizdir. Daha bir kaç sene önce, Birleşik devletlerc1e üni· dığını, ve bir milletin genişleme ihtiyacının ona bir bas.ka mil-
ibu hususta devletin himayesine ve yar- versitelerde Darwin nazariyelerini okutmamak için bir cereyan leti yok ederek elinden topraklarını gasbetmek hakkını verip 
dımına lüzum görüleceği tahmin edil- belirmiş.ti. vermediğini tetkik etmekten ba~ka yapacak iş kalmıyordu. De-
mektedir. Fakat devalüasyondan ziya· Politika da irrasyonelliğini ve müsamahasızlığını iptidai mel: oluyor ki kilise burada doğruyu söylemek cesaretini gös-

d 
. ahlaktan miras almıştır. terememişti. 

e (ıane, tahsisat v. s. gibi) dig-er rare- En ha as 1 l k 'k h h" ı ~ İspanya harbına bakınız. Muhasımların elinde bulunan iki Y ızca ya an ara arşı pratı ayatta ıç bir ceza 
ere mürac;ıat edilmesinin daha doğru radyo istasyonu o kadar biribirini nakzedici haberler neşredi· yoktur. Büyük bir ihtiyac veya tabii bir sevkle bir hırsızlıkta 
olduğu ileri sü ülmektedir. Avusturya yorlar ki bütün gazeteler tıpkı yalanları tekzib eder gibi bun- bulunmuş olan adamı en ağır mücazatlara çarptırıyoruz, fakat 
ile ticari ve sanayi sahalarındııki faali- ları biribiriyle karşılaştırıyor. saflığımızdan istifade eden, ve hodbince gayeleri uğruna bizi 
yetin benzeyişi dolayısiyle Çekoslovak- Gerçi bu trajik mücadelede, muharibin maneviyatını yük- aldatan adama karşı hürmetimizi ve hatta hayranlığımızı mu-

_ _,, k · b hafaza ediyoruz. 
y.a p'lrasını kıymetten düşürdüğü tak- :ocıtme ıca ettiğini biliyorum. Operasyon masasına götürü • 
tırcle bu tedbiri1f Avusturya iktisadi- len kanserli gibi ona yalan söylenmektedir. Partilerin .ve milletlerin fevkinde, hakikat uğrunda müca-

y 
t ·· · el Naziler, Bolşevik tehlikesini dünyaya orta ~ağın karanlık- dele edecek hır cemiyet en büyük hayir tcs.ekkülü olurdu. 1914 

~'ı ı uzerın e menfi bir tesir yapacağı larını geri getirmek istemekle itham ederlerken, Munich prog- harbı diplomatik entirikaların mahsulü oldu, 1870 harbı da sah· 
ta. min eJamel;tedir. Bu sebepten dola· ramiarının her şeyden önce komünist olduğunu unutuyorlar. te Ems telgrafı yüzünden çıkmıştı. 
Y1 Tuna blokunun bir an evvel tesisi el- Şahsi mülkiyet ile ticaret scrbestisinin ilgası ve arazinin taz- Amerikada, az .kü!türlü ve fakir insanları hakiki tedaviye 
ıem addedilmektedir. minatsız taksimi en kuvvetli milletleri bile öldürecek bir veba ba§ vurmaktan gecıktıren şarlatanca reklamlara karşı hekimler 

Agence ec. et Fin. 
2110 

ise, neden B. Hitler başlangıçta bunları tavsiye etmişti. birli.ği fayda~ı .uir. kontrol ta.~i.ı{. etmektedir. Silah nakliyatına 
İtalyan gazeteleri Fransanın, genç bir milletin müttefiki manı olmak ıçın lıman amelesının vasıtası grevdir. Matbuat 
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Avrupa radyolarında bu ak~am din· 
lenebiJecek seçme program: 

ORKESTRA: 

20 - Rejyonal ~ senfoni numara 4 ,, 
Mozart: sol Minör) 

20 - Könisberg • dördüncü senfoni 
Brükner) 

22 - Droitviç (senfonik konser) 

22.30 - Strasburg (Viyana mü'ziği 

konseri). 

TİYATRO: 

20.23 - Viyana (Samıon ve Dalilal 

KISA DALGALAR: 

16.30 - Koloniyal • Paris .{Konser} 

20 - Konser 

20.30 - Haberler 

22.30 - Tiyatro nakli 

Daventri • Koloniyal 

16 - Orkestreı 

18 - Varyete 

20 - Haberler 

21.30 - Askeri müzik 

23.50 - Şarkı konseri 

POLiSTE: 

Hem suçlu hem gii~lii 
Akköprüde müteahhid Muzafferin 

ocağından bir kamyon kum çaldıktan 

sonra Halidle kavga eden ve tokat yu. 
ran ~oför Vildan yakalanarak cumuri
yet müddeiumumiliğine verilmiştir. 

Tahkir su~u ile adliyeye verildi 
İsmetpaşa mahallesinde oturan Sü

leymanla kavga ederken kendisine ha
karet eden Hacı hakkında ba§lıyan tah
kikat bitirilmiş ve evrakı C. müddeiu
mumiliğine gönderilmi~tir. 

Kadınlan fulısa s<•vkcclcn .. 
birisi yakalandı 

Yalçınkaya mahallesinde Satılmış kı
zı Fatmanın bazı kadınları fuhşa teşvik 

ettiği anlaşılmış ve iki gece evel saat 
22.30 da suç üstü yakalanarak evrakıy
le beraber adliyeye verilmiştir. 

Kapıcının parasın çalan hulundu 
Şaban zade apartımanı kapıcısının 

odasına girerek 37 lirasını çalan Be:ıa

im, alınan tertibat sayesinde suçu işle. 

dikten birkaç saat sonra yaka!anmış ve 

tahkikatın ikmalinden sonra cumuriyet 
müddeiumumiliğine teslim edilmiştir. 

n .. l"aristmı: olmaya gayri layık, tereddi etmiş. bir millet olduğunu iddia sendikası da milli menfaatlere aykırı propagandalara karşı ga
ettikleri sırada mı yoksa Habeşistanın fethi için bir serbest zete kapılarını kapayabilirJer. 

Bu senenin ipek kozası istihsalinin d.uhuliyc elde ettiklerini sandıkları anda hemen ifade değişti- ~· Y.alan, ~ayata intibak ı."ktıdarsızlığından başka bir şey de- Evrak mukayyı·dı" 
1.800.UOO 1·.ı"loya balı'g- olac"g-:,1 talımı·n e- F d.. b .. "'k k d tl. d 1 1 · - ld B 11 tt t .ro .. • rıp ransanın unyanın en uyu ve u re ı ev et erınden gı ır. u ı e en muz arıp olan ferdler gibi milletlerin de 
dilmektrdir. (1935=1.470.0CO kilo) 1931 biri olduğunu iddia ettikleri zaman mı samimi olduklarını ta- zihni inkişafları durur. aranıyor 
senesinde ipek istihsali di~er senelere yin etmek güçtür. Ona karşı mücadele etmek lazımdır. 
nisbeten en az olarak ı.ıog.ooo kilo idi. "Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Fakat sonradan kooperatif bankasının larınrn yükselmesi Bulgaristan'da koza zer'iyatı muvaffokiyetle başarılmakta- temin etmektedir. Mesela: ı hektarlık Merkezinden: 
rn~dahalesi ve gayreti sayesinde istih- istihsalinin de artmasını intac etmiştir. dır. Halihazırda tütün müstahsillerinin bir sahada 22620 leva kıymetinde tütün "Genel Merkeze müsabah ile bir 
s~lın artmasına muvaffakiyet elvermi§· Parole Bulgare 1/10 adedi l03000 ve tütün zer"edilen saha istihsal edilirken, aynı sahada ancak evrak mukayyidi alınacaktır. Lise tahsi-
tır. Koo.peratif Bankası istihsali teşvik Tütün istihsali Bulgaristanm başlı· 347090 dekara ve bu sahadan elde edi- 12784 leva kıymetinde pancar, 10994 le- lini en az iyi derecede bitirmiş olmak 
maksadıyle küçük müstahsilJerin malı- ca zenginiiklerinden birini teşkil et- len tütün miktarı 78 milyon kiloya ba- va kıymetinrle üzüm ve 6425 leva kıy- şarttır. İstekliler bir hafta içinde Ço-
nı yüklsekd fiat ile satın almı§tır. Son mektedir. Başka hiçbir nebatın yetişe- liğ olmaktadır. Tütün istihsali memle- metinde gül alınabilmektedir. cuk Esirgeme Genel Merkezi Muamelat 
zaman ar a dış pazarlardaki i"'ek ".ı·at- ·· ·· k tt d"- • f l ı· ,... miyeceği yüksek mıntakalarda tutun e e ıger zer iyattan daha az a ge ır ]ournal du Commerce 1/10 Direktörlüğüne baş vuracaklardır." 

-==-==========~===============================~========~~==~~===== 
Tefrika: No: 76 Billi: 

Ki TABI 

İki kuyruklu, tıpkı şiir okuyan bir küçük 
c:;ocuk gibi, iki arka ayağını biribirine sürte
rek: 

- Sizin bunu anlavıp anlamıyacağmızı 
etraflrcc: bilmiyorum. Dedi. 

zım geldiğini, hastalanacak olursam kimse
nin beni iyi edemiyeceğini de bilirim. O za
man bütün yapacakları, hen iyileşinceye ka
dar sürücümün parasını kesmektir. Benim 
de kendi sürücüme güvenim yoktur. 

- O bayağı bir nesnedir, dedi, ben koış
mak istemiyorum. Fakat bu bahsin konuşul
masını da istemiyorum. 

YaTaa: Çevıren: 
Rudyard KlPLt ..... r-.ı_o-.... ......................... .___N, urettin ART AM 

Atın yanına sokulan Billi: 
- Benim hislerim de böyle dedi bazı 

~eylerde biribirimizin pek aynı;ız. ' 
Topçu beygiri dedi ki: 
- Zannederim, bunlar bize annelerimiz

öen miras kalmıştır. Şimdi burada dööiisme
nin lüzumu yok. Hey 1 iki kuyruklu,b bağlı 
mısın? 

İki kuyruklu, bütiin hortumu ile bir kah
kaha atarak: 

w - Evet, .a~~i: bii. ;·n gece için kazığa 
baglıyım. Sızını~ılerın ne konuştuklarını 
duydum. Fakat korkmayınız. Üzerinize ge
lecek değilim. 

Boğalar deveJer yarım sesle: 
_ Bir filden korkmak. ne saçma şey! de

diler ve boğalar devam etti: 
- Duyduğun için müteessifiz; fakat doğ

rudur. Peki siz iki kuyruklular, top ateş e
derken niçin korkuyorsunuz? 

Boğalar: 
- Anlamayız, fakat, biz toplan çekmeğe 

mecbnruz. Dediler. 
- Ben onu biliyorum ve biliyorum ki siz 

kendi sandr~mızdan daha ;:~yade cesursu
nuz. Benim için iş farklıdır. Otey gün, batar
ya yüzbaşısı benim için Paclıy der matous 
Anachronism dedi. 

Biraz kendine gelen Bi11i: 
- Bu da bir başka türlü harb etmek yolu 

galiba, dedi. 
- Hic şüphesiz, siz bunun ne demek ol

duğunu bilmiyorsunuz, fakat ben biliyorum. 
Ben, bir gülle dü~üp patladığı zaman ne ola
cağını kafamın icinde görebilirim. Fakat siz 
boğalar, göremezsiniz. 

Topcu atı: 
- Ben, hiç olmazsa, azıcık bilirim, dedi, 

lakin onu düşünmemeğe çalışırım. 
- Ben senden daha fazla görür, daha 

fazla düsünürüm. Ben, kendimi saklayabil
mek için herkesten fazla dikkat etmek Ja. ... 

- Ha, şimdi anlaşılıyor, dedi at, benim 
Dik'e güvenim vardır. 

- Siz bir alay Dik'i benim sırtıma yük
leseniz bcs paralık faydası olmaz. Bu ancak, 
benim rahatımın ka<;masına kafi gelir. On
lara karsı gelmeme de imkan olmaz. 

Boğalar, 
··- Ne demek istediğini anlamıyoruz. De· 

diler. 
-- Anlamadrğ'1mzı biliyomm. Zaten si

zinle konuşmuyorum. Siz kan ne demektir, 
bunu bilmezsiniz. 

Boğalar: 

- Biliriz, dediler, kırmızı bir nesnedir, 
toprağın üzerine akar ve kokar. 

Topçu beygiri bir çifte attı ve somurttu. 
- Bundan bahsetmeyiniz, dedi, ben onu 

düşünürken kokusunu a]\yorum. O, bana, 
Dik üzerimde olmadığı halde, koşmak 
arzusu veriyor. 

- Fakat burada değil, dedi deve ve bo
ğalar; neden böyle akılsızca şeyler söyle
yorsunuz? 

İk ikuyruklu ne demek istediğin anlat· 
mış olmak için ,kuyruğunu sallayarak: · 

- Siz orad~sınız, değil mi? dedi. 
- Muhakkak; bütün gece burada kaldık, 

dedi boğalar. 
İki kuyruklu, üzerindeki demir halkala~ 

rı şıngırdatarak ayağını yere vurdu: 
- Ben size söz söylemiyorum. Siz başı· 

nızm icinden göremezsiniz. 
- Hayır, fakat biz dört gözi.imü7.le görü

rüz. Önümüzde ne varsa onu görürüz. 
- Ben yalnız bunu yapıp da başka bir şe' 

yapamaz olsı:ı.vdım, büyük tonları çekmek 
için size hic:; ihtiyaç olmazdı. Eğer ben yüz
başım gibi olsaydım - o, daha ates baslama· 
dan kafasının içinne her seyi görür, fakat 
kaçmasını herseyden daha iyi bilir - Beı1 
onun gibi olsaydım, toplan çekebilirdlın· 
Fakat daha akıllı olsavdım, burada bütürl 
bütün bulunmazdım. Ya ormanların kıra~t 
olurdum; yahud yarı günümü uyku ile geçı~ 
rir ,istediğim zaman yıkanırdım. Bir ay olu
yor ki su yüzü görmedim. 

(Sonu vçr) 
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XLVIll 

* Londra, - Royter Ajansının öğ
rendiğine göre, İngiltere Hükümeti Fi
listinde bulunmakta olan kuvvetlerini 
şimdilik geri çekmiyecektir. 

Teknik tef errüat 
Üzerinde uyuşuldu 

l(abine faşist formlaı' 
hakkında tedbir 

alacak 

Bugün insanlar ve ilim o kadar iler-
1etni~lerdir ki, bir takım karanlık ilim
ler 'Ve tecrübeler hakiki ilim tarafından 
.tetkika mevzu olarak alınmıyor bile ... 
Ahiret, ruh, ölüm, ölümden sonrası 
mevzuları ile uğraşan adamlara gerçi 
hakaret edildiği yok, fakat bunların id
Cıialarınr reddetmeğe bile kimse tenez
:ı:üt etmiyor .Çünkü her devirde hakim 
«>lan şey dogmalar ve resmileşmiş fel
liefe ve kanaatlerdir. Hadiseleri naza -
tiyelere göre değil, nazariyeleri hiidi-

Selere göre ölçüp biçen uyanık fikirli 
insanlar daima yalnız kalmışlardır. Bü
Yük kütle hiç bir zaman uğrunda dö -
ğü~tüğü dogmanın akıllıca veya abdal
ca, doğru veya yanlış olduğunu a-a5tır
rnamıştır. Kütle daima birkaç ana ko
Yunun arkasından giden sürüye benze
miştir. Bugün bir kültür tarihi yazıl -
&a ve burada sadece beşeriyetin başa 
geçenlere neler borslu olduğu degil. bu 
başların - bir müddet ileri götürüldük
ten sonra - nasıl terakkivi durdurduk
ları tasvir edilse her halde sok !Ükra
lla değer bir iş yapılmış olur. 

* 
EDEB VE TERBiYE 

Fransada 16 ıncı asırda Kont Chas
teau - Villain nam azılzade salonların
dan birinde garib bir tablo teşhir edi -
Yordu. Oldukça sanatkarane resmedil
miş olan bu tablo muhtelif vaziyetler
de ve akla gelmiyecek bin bir türlü iş -
lerle meşgul çıplak kadınları tasvir edi
Yordu ve bunu seyreden kimse, bir ke
~iş bile olsa, muhakkak baştan çıkardı. 

kontun kadın ve erkek ziyaretçileri, 
salondaki resimleri, bilhassa bu tablo
yu pek dikkatle seyrederlerdi. O devir 

trıuharrirlerinden Brantôme bunları an
latırken bir gün yüksek tabakaya men
sup bir kadının bu tabloya bakarak bu 

aşk fırtınasından kudurmuş gibi yanın
daki kavaljeye döndüğünü ve yüksek 
sesle: "Burada fazla kaldık .. Hemen çı
kalım ve benim odama gidelim. Zira 
bu ateşe fazln dayanamıyacağım. Ken
dimi teskin et:nem lazım!" dediğini 
söylüyor. 

~··· 
Chronik adlı kitabın müellifi Zim

ınern 16 ıncı asırdaki Almanyacla saray 
hayatmı tasvir ederken şu fıkrayı an
lat vor: 

Evli ve dul kadınlar ve genç bakire 
ler hep biribirinin aynı idi. Branden
b;,ırg kontu Albrecht ziyaret için gitti-

ği Rochlitz'de mevkuf tutulunca maiye-
ti ile beraber kendini eğlenceye ver • 
trıişti. Bu asil misafire vaktini ho5 ge -

Çirtmek için saraydaki kadın ve kızlar 
<>nu ve m<>.İ!retini yalnız bırakmıyorlar
dı, Bir gün masum genç kızlardan bi
rinin bir şövalyeyi kucağına oturttuğu
nu ve bir miiddet sonra "aman. gıdıkla
tııyorum !" diyerek yerinden fırla<lığı
llr gördüm." 

* 1540 senesinde Gülch prnesi Wil-

helm 12 yaşındaki Navarra liıraliçesi ile 
evlenince gelinin izdivacın filen icra
sı için pek küçük olduğunu düşünen 
Fransa kıralı Fransua zifaf gecesi için 
damada diğer bir asılzade bakire gön
dermiştir. Yukarda ismi geçen Zim
mern'in anlattığına göre-: prens kıralın 
bu inayetini teşekkürle kabul etmiş ve 
bu kibar bakireye sabahleyin bin altın 
hediye etmiştir. Bu vaziyet bir ay ka
dar böyle sürmÜ§ ve sarayda olsun, 
Fransada olsun, herkes bunu çok kibar 
ve centilmence bir hareket olarak tak • 
diretmiştir. (Sonu var) 

FRANSA'DA: 

Yeni Roma büyük elçisinin iti
mat mektubu tanzim edilemedi 

Faris, 13 (A. A.) - Fransanın Ro· 
ma büyük elçiliğindeki değişiklikten 

bahseden Eko dö Pari gazetesi, yeni 
büyük elçi B. o::lö Sen Kanten'in itimat 
mektubunun henüz tanzim edilemediği
ni bildiriyor. Zira fransız hükümeti, iti
mat mektubunda, doğu Afrikası fütü
hatınr tanımadan, İtalya kıralının Ha
beşistan imparatoru unvanını zikrede· 
memekte, doğu Afrikası fütühatını ise 
Fransa'nın milletlerarası teahhüdleri 
sebebiyle tanımamaktadır. Öte taraftan 
ise, f talya'r.ın bu unvanın zikredilme
mesini kabul e eceği be11i değildir. 

40 saatlik haftanın tatbiki 
gecikecek mi? 

Faris, 13 (A. A.) - Tecim, endüs
tri ve tarım birliği başkanı hükümete 
bir mektup göndererek 40 saatlik çalış
ma haftası tatbikinin geciktirilmesini 
istemiştir. Bun un sebebi çalışma saat
lerinin birdenbiı e indirilmesinin, pa
ranın devalüasyonundan beklenen elve
rişli neticelere engel olacağı kaygısıdır. 

l,ariaıncnto dı§ işler komitesi 
toplanı,·or 

Faris, 13 (A.A.) - Cumartesi günü 

toplanma,,,ı kararlaştırılmış olan saylav

lar kurulu dış işleri komitesi, perşembe 
günü toplanmaya karar vermiştir. Mil
letler Cemiyeti asamblesi ile İspanyol 
işlerine ait meselelerin müzakeresi ruz
nameye dahildir. Komite, komünist say
Javların isteği üzerine içtimaa davet e
dilm ·~tir. 

27 /;isi idam olunacul• 
Paris, 13 (A.A.) - Alsas'da bir as

keri trene ateş etmiş olan 27 kişi i<lama 
mahkum edilmiştir. 
~,,,....,_ ... _ ... .,.. .... .-..... -.~ ..... -.. .... _ ... _..,.. __ ... _ ... _..,. __ ....... 
~l~~&..,..A"V'"~94'Y'"A'~"•.,4"•"&"4~&"°A"'•~ 

~ Operatör ~: 
fi Dr. Sadi Konuk ~ 
1 Doğum ve kadın hastalıkları '4 • ~ mütehassısı ~-4. 

Ankara ı-ostane caddesi N. 53 l· 
~ telefon 1436 ~~ 
.. ~z:~~~~~ 

* PCiris, - Dı:,; işleri bakanı Delbos 
Belçika büyük elçiı.i ile milletlerarası 
vaziyet bakında uzun bir konuşma 
yamıştır. 

* Paris, - B. Litvinof'un Parise 
geleceği haber verilmektedir. 

* Lil, - Aniş madenlerinde 1200 
amele, bir lehli amelenin işten çıkarıl· 
masını protesto için grev yapmışlardır. 

* Ruzevelfield, - Amerika otomo
bil yarışında, en büyük mükafatı alan 
Van Vanderbilt kupasını Nuvolari ka
zanmıştır. 

* Paris, - Romanya elçiliği, başba
kan Tatareskonun dış bakanlığını de
ruhde edeceği ve Antoneskonun da ma
liye bakanlığına tayin edileceği hakkın
daki haberleri tck;db etmektedir. 

* Faris, - Bayon limanı dok işçile
ri bugün grev ilan etmişlerdir. 

* Londra, - Kahireden haber ve
rildiğine göre, içi yolcu dolu bir oto
büs, Mısırda Benha mahallesinde bir 
su yolunun içine düşmüştür. Mısırlı 22 
yolcu ölmüştür. 

* Bogota, - Asker taşıyan bir tre
nin son üç vagon4 Alban civarında uçu
ruma yuvarlannııs 60 kişi ölmüs efra
dın bir çoğu da y~~alaıımıştır. " 

* Bern, - Altdorf silah fabrikasın
da atlayan bir bomba yüzünden üç işçi 
telef olmuştur. 

* Sidney, - Port Darvin'den bura
ya geldiği sırada Royter Ajansınm bir 
muhabirine beyanatta bulunan kadın 

tayyareci Jean Batten şöyle demiştir: 
"- Motörürnün tamiri bir iki güne 

kadar bitecektir. Biter bitmez Yeni Ze
landa'ya döneceğim . ., 

* İskenderiye - Nahas Paşa halkın 
coşkun tezahürleri arasında buraya gel
miştir. 

* Paris - Siyasal mahfiller, parla
mentonun 25 veyahut 26 teşrinisanide 
toplanacağını zannediyorlar. 

::: Paris - Faris bölgesindeki grev
cilerin sayısı §imdi 37.758 yi bulmakta· 
dır. ~abrika işgal edenlerin sayısı 11.910 
dur. 

:!~ Bükreş - Bükreşde kıratın hu
zuru ile yapılmakta olan manevralar 
diin bitmiştir. Kıtalar, kırahn önünde 
bir geçit yaptıktan sonra garnizonları
na gitmi~lerdir. 

* Büreş - Yugoslavya kıraliı;;esi 
Mıria, Romanya kıraliçesi Mari ile bir
likte dün Bükrese doğru Tamşıvardan 
geçmiştir. Kıraliçe bir müddet Roman
yad. kalacaktır. 

* Londra - Mançester limanında 
1590 amele grev yapmış ve bir çok ge
miler hareketsiz kalmıştır. 

~ * Londra - Uzak doğudaki in~iliz 
hava kuvvetleri yarın Singapora hare· 
ket edecek olan bir deniz tayyare filo
su ile takviye edilecek ve bu suretle u
zak doğuda iki deniz ve iki bombardı
man tayyare filosu bulunacaktır. 

(Başı 1. inci sayfada) 
retle temin edecekleri hakındaki en çap
ra~ık bir meseleyi halletmektedir. 

ileriye atılmış bir cidım 
Londar, 13 (A.A.) - Taymis gaze

tesi, Fransa, İngiltere ve Amerika ara
ı;ında aktedilen müzeyyel anlaşmayı ile
ri atılmış bir adım saymaktadır. 

Amerika altın ihracı hakkınraki hü· 
kümleri değiştirmeye muvafakat etme
seydi, üç istikrar akçesi arasındaki iş. 

birliği zor olacaktı. bir ons altın başına 
otuz beş dolar ödeneceği, Fransa ve İn· 
gilterenin ise bu hususta sabit bir piya
saları olmıyacağı sanılmaktadır. 

I hraç barılwları mii.dii.rlerinirı 
toplantısı 

Bal, 13 (A.A.) - Milletlerarası te
diyat bankasının idare meclisi azalariy
le, muhtelif ihraç bankalanrun müdür
leri, bir araya gelip, bazı memleketle
rin paralarını düşürmelerinden sonra 
hadis olan vaziyeti gözden geçirmişler. 
dir Neticede, bu zatlar, umumi surette 
kambiyoların istikrarını temin eylemek 
lüzumu hakkında hüküınetlerin dikka
tini celbe karar vermişlerdir. 

Frank devaliiasyonu ve 
· amerikan eksperleri 

Nevyork, 13 (A.A.) - Borsa mah
filleri mütehassısları, ingilir, fransız ve 

" amerikan istikrar sermayeleri arasında 

altın mübadelesine dair olan yeni planın 
gayesi kambiyolarda fazla temevvüç vu
kuuna meydan vermemek olduğunu bil

dirmektedirler. 
Bu karar, İngiltere ve Fransaya altın 

ihracatJ yapılması yasağını kaldırmağa 

muadildir. Amerika, şimdiye kadar, an
cak altın mikyasma malik olan memle
ketlere altın gönderebiliyordu. 

SOVYETLER BlRLlClNDE: 

Sovyct - l\lançu ~mır hadisesi 
prole'ôlO ccliM i 

Moskova, 13 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 25 kisiden mürekkeb silah
lı bir japon müfrezesi 11 ilk teşrinde 
Kabarovskda Sovyet - Mançu sınırının 
en cenubi bölgesinden Sovyet toprağı· 
na girmiş ve Sovyet muhafızlarının 

yakla5tığını görünce bunlar üzerine 
mitralyöz ateşi açmıştır. Yarım saat 
süren bir çarpı~madan sonra japonlar 
geri çekilmiştir. 

Aynı tarihte yukarı Yançih bölge
sindeki Salbakori köyünün doğu şima
linde, japon : mançuri askerleri. sınır 
yakınında Sovyet toprakları içinde ka
zılmış bir siperden bir sovyet devriye
si üzerine ates açmışlar ve fakat dev
riyenin mukabelesi üzerine Mançuri 
toprağına çekilmişlerdir. 

Dış bakanlığı bu yeni sınır hadise-

(Başı 1. inci sayfada) 

mevzuu edilmesi ve bazı fikir ay~ 

rılıkları uyandırması muhtemelc.:ir. Fil.' 
hakika Sir Con Simon'un hemen tedbiı3 
alınmasına taraftar bulunduğu halde po; 
lis makamlannın daha bir müddet bek .. 
lemek istedikleri söylenmektedir. 

Kabine bugün toplanacah 
Londra, 13 (A.A.) - Sabah gazete .. 

leri yarın toplanacak olan ve son Lon .. 

dra hadiseleri ile iştigal edecek bulunan 
kabine toplantısına ehcmiyet vermek .. 
tedirler. 

Moming Post gazetesi ihtiyat tedbir. 
leri alınacağını ve bu arada üniformanıaj 
yasak edileceğini yazıyor. 

Deyli Meyl ~azetesi bundan başl~a.. 

sokaklarda hertürlü tezahürlerin de altı! 
ay yasak edileceğini öğrenmektedir. 

Deyli Ekspres gazeteı;i, hükümetin 

kamoya tahdidler konulmasını and.ra•ı 

cak tedbirlerden sakınacağı fikrindedir, 1 

lstend nümayi~çileri 
mahkum olduf u-

Londra, 13 (A.A.) Geçen pazar gü. 
nü İstend'de tevkif edilmiş olan on dört 

nümayişçi, mahkeme huzuruna scvkedi 
mişlerdir. Bunlardan İsrael Spilberg iJcı 

Aron Rothzoyg isminde iki kişiden bi·
1 

rincisi dört ve ikincisi bir ay ağır hiz .. 
metlere mahkum edilmiştir. ÖtekiJerı 
hafif hapiı ve para cezalarına çarpılmışJ 
)ardır. 

Mahkeme reisi, bütün partilere wt .. 
di ve sert bir ihtarda bulunarak göylc 
demiştir: 

"- Size şunu habervereyim ki blt 
nizada iki taraf vardır: 

Biri nizamı muhafaza etmek va.ıifc .. 
siyle mükellef olanlar, öteki de bu niza .. 
mı bozanlar. Nizamı bozanlar ister ko

münist, ister faşist olsunlar, ister ba~ka 
bir partiye mensub olsunlar, ne pol.iıs ve 

ne de mahkeme bu kimselerin ~u nya 

bu partiye mensubiyetlerini asla ka al~ 

mıyacakt1r. Yaprlan kargaşalıklar had~ 
dinden fazla olduğundan bundan böyle 
daha ciddi ve daha şiddetli tedbirkr a"i 
lınacaktır." 

Faşistlerin binasmda yangm 
Londra, 13 (A.A.) - Bu gece ıs .. 

tend'deki İngiliz faşistlerinin mahalli 
binasında bir yangın başlangıcı çrkma§.
tır. Medhal kapısının ateş içinde ı.aı.l 
mış olduğu görülmüştür. 

Yangını gözleriyle görmüş olan bir 
şahide göre, iki kişi, petrol dökmü~ler, 

petrolü ateşlemişler ve sonra otomobil 

ile kaçmışlardır. 

terini protesto ederek mesullerin ceza
landırılmasını ve gelecekte bu gibi ha
diselerin tekerrür etemmesini istemiş.
tir • 

Ornıaıı Çiftlni-ini11 yetiştirdiği l{ıyınetli aslrağan. derileri piyasay~ çık:mıştır. 
1\lerl{ez mağazada toptan ve peral<.ende satılıyor. 

Tefrika: No. 67 

Btl"'iNl\'liYEN 
Yazan: Dr. A ~EXIS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Nesider hayatın devamınca yavaş yava~ de. .... 
&ışirler. Pek çok su kaybederler ve canlı olmı· 
}°an bir takım unsurlarla, ne elastik ve ne de it
tiııa kabiliyetini haiz bulunmayan ve uzuvlan da
ha ziyade ertleştiren munzam liflerle kalabalık· 
]Qşır. Şiryanlar katılaşır. Kan deveranı daha az 
raal olur. Nihayet, guddelerin bünyelerinde derin 
Cleği~iklikler husule gelir, Asil nesicler yavaş ya
\raş faaliyetlerini kaybederler. Y enileşnıeleri 
~ğırlaşıp güniin birinde de büsbütün durur. Fa· 
kat bu değişiklikler uzuvlara göre azçok süratle 
Vukubulur. Sebebini iyice bilmediğimiz halde ba· 
~ı UZu\•lar diğerlerinden daha çabuk ihtiyarla • 
~nktadırlar. Bu mahalll ihtiyarlamalar hazan 
§ıryanlara, ba7..an klabe, kimi zaman beyne ve· 
~.ahud böbreğe vesaireye musallat olur. Bir ne
hıc ci.imlesinin miyadından önce ihtiyarlaması 
V·~Üz genç bir ferdin ölümiinü intaç edebilir. 

ucudun muhtelif unsurları ne kadar munta
~aın bir surette ihtiyarlar ise ömür de o derece 

uzun olur. Bir kimsenin kalbi ve veridleri ihti· 
yarladığı halde adaleleri faal kalırsa o hal o 
adam için bir tehlike olur. İhtiyar bir vücudda. 
normal olmıyan şekilde kudretli uzuvlar genç 
bir viicudda vaktinden Önce üziilmüş uzuvlar 
k"dar znrarlıdır. Bu vaziyet ister tenasiil gudde
lerine, hazım cihazına veya adalelere taalluk et· 
sin bir ihtiyar herhangi bir anatomik bir cümle· 
nin mübalagalı çafo~ışına güç tahammiil eder. 
Zamanın kıymeti bütün nesicler ic;in bir değil
dir. Uzuvlar arasındaki miyC\d farkları hayatın 
müddetini kısaltır. Vücudun herhangi bir kısmı, 
na - hattn nesicleri müsavi miyadlı olan kimse· 
lPrde • mÜh-'1.lagah bir Say mecburiyeti yükleti • 
lirse ihtiyarlık da derhal hızlanır. Pek fazla bir 
faaliyete, toksik tesirlere, normal olmıyan ten· 
bihlere maruz bırakılan her uzuv diğerlerinden 
daha çabuk yorulup iizülür. 

Biliriz ki fiziyolojik zaman, fizik zamanda da 
olduğu gibi, bir bütün değildir. Fizik zaman sa· 
atlerin ve gün~ş cümlesinin bünyesine bağlıdır. 
Fiziyolojik zaman ise vücudumuzdaki nesicle
rin, iç mayilerin ve bunlar arasındaki karşılıklı 
münasebetlerin bünyesine labidir. Devamlılık 
vasıfları, muayyen bir teşkilatlanma tipine has 
olan bünyevi ve fonksiyonel olu~ların vasıfları
dır. Uzun ömürlüliiğümü~ bizi kozmik muhitten 

müstakil kılan ve bize dünya yüzündeki hare
ketliliğimizi veren mekanizmalar, kan hacminin 
uzu,•lar hacmine kıyasen küçüklüğü, iç muhiti 
temizleyen cihazların. yani kalb, ciğer ve böb -
rek1erin faaliveti tarafından tayin olunur. An· 
cak, bu cihazlar iç mayilerle nesiclerin müterak
ki surette değişmelerinin önüne geçemez. Muh
temeldir ki nesider kan deveranı ile kafi derece· 
de tortularından temizlenememektedirler. Bel • 
ki de bunların beslenmeleri kifayet edecek mer
tebede değildir. İç muhitin hacmi daha fazla, le· 
gaddiden hasıl olan maddelerin ıtrahı daha tam 
olsaydı insan hayatının daha uzun olabileceğini 
dü~ünmek kabil olurdu. Fakat o zaman da vü
cudumuz daha büyiik, daha yumuşak ve daha 
az kesif olurdu. Belki tarihten önceki kocaman 
hayvanların vücudlarına benzer ve bugün malik 
olduğumuz çevikliğe, sürate ve beceriğe, mu
hakkak ki, malik olamazdı. 

Fiziyolojik zaman da ancak bizlerin bir gÖ· 
riinüşümüzden ibarettir, ~fahiyeti, hafızanmki 
~ibi meçhuldiir. Zamanın geçmekte bulunması 
hissini bize veren hafızadır. Bununla beraber. 
psikolojik zaman da başka unsurlardan mürek
kebtir. Evet, şahsiyetimiz hatıralarımızla inşa 
edilmiştir. Fakat o, aynı zamanda fiziyolojik, şi
mik, psişik hadiselerin hayatımız üzerinde hı-

raktığı izlerin de bir eseridir. Eğer kendi içimi .. 
ze çekilecek olursak ömrümüzün geçip gitmek· 
te olduğunu ancak müphem surette duyanz-ı 
Biz bu devamı, gelişi güzel ve takribi bir ş~kil-4 
de fizik zaman ile ölçme kabiliyetindeyiz. Za· 
man hakkındaki hissimiz, belki adali ve aslbt 
unsurlar hakkındaki hissimiz gibidir. Muhtelif 
höcre gruplC\n, fizik zamanı, kendilerine göre 
kaydederler. Sinir ve adale höcreleri için 7.nma-

mn kıymeti, bildiğimiz gibi, kronaksi denilen 
vahidlerle ifade olunur. Höcrelerde zamanın te
savisi (izokronizm) veya zamanın insicamsızlı· 
ğı (heterokronizm) bunların fonksiyonlarında 
esaslı bir rol oynar. Muhtemeldir ki nesidcrlc 
zamanın tasavvuru şuurun eşiğine kadar gelsin. 
Bizler, ta içimizde tarif olunmaz bir şeyin aes
sizce aktığım ve bunun sathında da, karanlık bir 
nehrin suları üzerindeki projektör lekeleri gibi 
şuur hallerimizin yüzdiiğü hissini belki de buna 
medyunuz. Biliriz ki değişiyoruz, eskiden ne 
idi isek artık o değiliz ve bununla beraber, gene 
aynı insanız. Vaktiyle bizzat kendimiz olan ltü
~ük çocuktan ne kadar mesafede bulunduğumu· 
zu hissederiz ve işte uzvumu7la şuurumuzun 
bu buudünü mesaf eve aid buudle temsil ederiz. 

(Sonu var) 



SAYFA 6 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1 - Kırıkkale askeri sanatlar okulu ihtiyaçları için 3200 kilo sa

de yajtı 31-10-936 cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme ile alına· 
caktır. 

2 - Şartnamesi her gün Ankara Lv. amirliği satın alma komis • 
yonunda görülebilir. 

3 - Tutarı 2280 lira olup muvakkat teminatı 215 liradır. 
4 - İsteklilerin kanunun2, 3 üncü maddelerind•ki vesika ve te· 

minat makbuzları ile belli gün ve saatte Ankara Lv. amirliği satın 
atma komisyonuna gelmeleri. (1360) 2-4953 

İLAN 
i - Kırıkkale aslCeri sanatlar okulu ihtiyacı için 1500 kilo zeytin· 

}'a~ı 31-10-936 cumartesi gilnü saat 10 da açık eksiltme ile alınacak
tır. 

2 - Şartnamesi her gün AnlCara Lv. amirliği satın alına komis
yonunda görülebilir. 

3 - Tutan 975 lira olup muvakl\at teminatı 73 lira 13 kuruştur. 
4 - İŞ!eklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 

teminat makbuzları ile belli gün ve saatte Ankara Lv. amirliği sa-
tm alma Ko, gelmeleri. (13S9) 2-4952 

İLAN 
Cinsi Mikdarı Tutarı Muvakkat teminatı 

Kilo Lira Lira Kr. 
Lahana 40000 2000 1SO 00 
Pırasa 61000 30SO 228 75 
lspanati 50000 3000 225 00 
K.arnıbahar 12000 1440 108 00 
Kereviz 12000 1440 108 00 
Elma 20000 4000 300 00 

1 - Anliara garnizonu eratı ile harp otCurları ihtiyacı için yu· 
karda cins, mikdar, ve tutarları ile muvakkat teminatlan yazılı 6 
kalem sebze ayrı ayrı şartnamelerle 2-11-936 tarihine müsadif pa • 
.sartesi Riinü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnameler her gün komisyonda parasız görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli gün '7e saatte kanunun 2, 3, maddelerinıle· 

ki vesikalarla birlikte Ankara Lv. aatın alma K. gelmeleri. (1326) 
' 2-4939 

f!,AN 
I - Müstahkem mevki ihtiyacı için t<apalı zarf ile 138000 kiloyu

laf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosuna 5,50 1Curuştan 7590 fiat biçilmiştir. 
3 - İhalesi 30-10-936 cuma günü saat 10 da Çanakkalede müs

&hkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçalarr olan 570 

lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir 
l&at evvel komisyona müracaat etmeleri. (1334) 2-4941 

İLAN 
I - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 116000 

lcllo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosuna 5,SO kuruştan 6380 lira fiat biçilmiş-

tir. -
3 - lhalesl 30-10-936 cuma günü ve saat 15 de Çanakkale müs

tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 479 

llrayi ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir 
aaat evvel komisyona müracaat etmeleri (1333) 2-4940 

İLAN 
l - Tümenin Erzincan garnizonunda bulunan kıtaat ve mües· 

aestıtın senelik ihtiyacı olan 4SOOOO kilo una ihale gününc!e kapalı 
zarfla eksiltmesine talip çıkmadığından 239. numaralı kanunun 40. 
ıncı maddesi mucibince pazarlığa çevrilmesidir. 

2 - Muhammen bedel a1tmış yedi bin beş yüz liradır. 
. 3 - Yüzde yedi buçuk ilk teminatla beş bin altmış iki lira elli 
ICuruştur. 

• 4 - Şartnamesini görmek istiyenler 338 kuruş mukabilinde Er· 
ınncanda tümen karargahı binasında satın alma komisyonundan alıp 
görebilirler. 

5 - P~zarlıkla ihalesi 22. birinci teşrin 936 perşembe günü saat 
lı de Erzıncanda tümen karargahı içinde satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır, ( 1271) 2-4877 

İLAN 
Çorum garnizonunda bulunan kıtaatın ihtiyacı için 60000 kilo 

&ılır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
7SOO l!radır. İlk teminatı 562 lira 50 kuruştur. İhalesi 26-10-936 pa· 
Eartesı saat ıs de Çorumda orduevinde yapılacaktır. İstekliler için
lie ilk teminat makbuzları da olduğu halde teklif mektuplarının 
yukarda yazılı gündeki saatten bir saat evvel komisyona vermiş ol
maları ve hariçten iştirak edeceklerin zarfları da aynı zamanda ko
lllisyona gelmiş bulunmak şartı ile postaya vermeleri lazımdır. 

(1200) 2--4753 
iLAN 

f - Kor. ve tayyare alayı eratının 2 .inci teşrin 936 dan temmuz 
937 senesine kadar ihtiyacı olan 500000 kilo fabrika ununun kapalı 
Hrf usulü il eihalesi 21-10-936 çarpmba günü saat 11 de yapılacak· 
tır. Muhammen bedeli SOOOO lira muvakkat teminat 37SO liradır. 

İsteklilerin teminat mektupları ile saati ihaleden bir saat evvel 
ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin tatil günleri hariç mesai saatinde 
komisyona müracaatları. {1212) 2~--47S7 
........ lLAN 

1 - Bergamadaki kıtaat için 500 tÖ!l yulaf kapalı zarf usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Malın tahmin bedeli 31 lira 00 kuruştur. 
3 - Birinci teminatı 2250 lira 00 kuruştur. 
4 - 22-10-936 perşembe günü asat 10 da Bergama askeri satın 

alma binasında alınacaktır. 
5 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektupla

rını veya tahvillerine ihale saatından evvel Bergama maliye cezne
ısıne tesıım eaece1<ıcı aır. 

6 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için her gün komisyon 
açık olduğu ilan olunur. (1213) 2-47 S8 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu dahilindeki erler için 450 ton buğdayın 

öğüclülmesi k~pah zarfla mıinakasaya konulmuştur. . 
2 - İhalesı 24 birinci teşrin 936 cumartesi günü saat 11 dedır. 
3 - Tutarı 787 S lira olup muvakkat teminatı 590 lira 62 kuruş

tur. 
4 - Şartnamesi her gün Lv. amirliği satın alma komisyonunda 

görülebilir. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar ka

nunun 2,3 üncü maddeleri mucibince vesikaları ile birlikte teklif 
mektublarını komisyona vermeleri (1298) 2-4872 

Konya Belediye Reisliğinden : 
11750 metre mesafede vaki (Dutlu) menba suyunun Konyaya 

çelik borularla i_salesi iç.in mevcut profil, plan ve proj~ muc~bince 
fenni şartnamesıne tevfıkan yapılacak hafriyat, ferşıyat, ınş.aat 
(2070227) kuruş bedeli ~eşfi ile ve kapalı zarf usuliyle olbaptaki 
kanunu mahsusuna tevfık~n 10-10-936 tarihinden 26-10-936 tarihine 
kadar 16 gün müddetle munakasaya konulmuştur. 

TALİP OLANLAR: 
1 _ Keşif bedelinin % 7,S nisbetindeki teminatı muvakkate ak

asmı veya aynı mikdarda ban~? .mektt~bunu v'!- hu srih! islı;.r h::- 1- . -

~ daki iktıdar ve liyakatını mu~r vcsıkalarını veya hır muhendıs 
ın fen memurunun müşterek ımzasını Belediye riyasetine ver • veya 

mel;ri. Yapılacak isler hakkında fazla mal~mat almak istiyenlerin 

B • d" "u'hendisli«ine milracat eylemelerı ve ihale gününde tek-
e e ıye m ,., 1 d' . t' ·1 . ı·· 

ı .f 1 · saat ıs e kadar Be e ıye rıyase ıne ven mesı uzumu 
ı name erın 2--4944 

ilan olunur. (1348) 

ULUS 14 ILKTEŞRIN 1936 ÇARŞAMBA 

Aktif 
<.:ümhuriyet Merkez Bank~asının 

10 BİRİNCİ TEŞRİN 1936VAZİYETİ Pasif 

Kasa: 
Altın safi kilogram 17.083,221 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kilogram 4.398,244 
Altına tahvili kabil serbC6t 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine ~ara
f rndan vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari aenedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

1 

Deruhte edilen evrakı 
A • naktiye karşılığı ~~ha"! 

ve tahvilat (ıttban 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

URA 
24.028.916,30 
11.279.605,-

93S.942,09 

491.614,14 

6.186.482,3J 

37.660,92 

11.469.997,82 

158.748.S63,-

__ 1_2.~4.611,-

464.250,
_24.806.942,87 

34.254.600,23 
4.167.311,30 

148.518,S2 
16.S06.276,95 

Yekun 

LlRA 

36.244.463,39 

!f01 614,14 

17.694.141,04 

146.683.952,-

25.271.192,87 

38.421.91 ı.s~ 

16.6S4.795,48 

4.500.000,-

8.028.362,33 

293.990.432,78 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
Ierine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola-
rak ilaveten tedavüle ' 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdatr: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif:. 

LW 

158.748.563,-

12.064.611,-

146.683.952,-

19.000.000,-

4.000.000,-

l.354,74 

24.265.252,66 

LiRA 
t5.ooo.ooo.
lı5Slıl82,53 

169.683.952,-

24.266.607,40 

69.242J23, 7 5 

Yekun · 
, _____ _ 

293.990.432, 78 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: lsk'onto liao di % S "le altın üzerine avans 4 1
/, 

1... MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLAPl 

!LAN 
1 1 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

SSO Kilo FLA TİN VERNİK 

1 - 18750 metre yazlık elbiselik kuma~ kapalı zarfla eksıltmeye 
Konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 11.250 lira olup ilk teminat parası 843 
lira 75 kuruştur. 

3 - İhalesi 4-11-936 çarşamba günü saat 15 de dir. • 
4 - Şartnamesini almak ve görmek isteyenlerle eksiltmeye gı· 

receklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki belgele
riyle birlikte teminat ve teklif mektublarını en geç saat 14 de kadar 
ihale günü M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1267) 2-48S2 

tLAN 
ı - 8000 metre amerıkar. bezi açık eksiltmeye konmuştur: 
2 - Tahmin edilen bedeli 2880 lira olup ilk teminatı 216 lıradır. 
3 - İhalesi 26-10-936 paazrtesi günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerin ya bizzat veya 

bir veki! ile M. M. V. satın alma komisyonunda alabilirler. Muha
bere ile şartname gönderilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kan1;1n~n 2, .3 üncü .. mad
delerindeki belgeleriyle istenilen vesikalarla bırlıkte ıhal~ gun ve 
saatrnda teminatları ile birlikte M. M. V. satın alma komısyonuna 
gelmeleri. {109S' 2-4745 

İLAN 
1 - Beher metresine 295 kuruş kıymet biçilen 9100 metre mavi 

renkte kaputluk kuma~ kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 26845 lira olup ilk teminat akçası 2013 

lira 38 kuruştur. 
3 - İhalesi 26-Birinci teşrin _ 936 pazartesi saat ıs dedir. 
4 - Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenle~i~ 135 

kuruş mukabilinde M.M.V. Satın alma komisyonundan alabılırler. 
Muhabere ile şartname gönderilemez. 

S - Eksiltmeye gireceklerin kanunun istediği vesaik ile birlikte 
teklif ve teminat mektuplarını en geç ihale saatından ?ir saat evve· 
tine kadar M. M. V. satın alma komisyonuna vermelerı. (1129) 

2-4744 
ı - Muhtelif cins ve ebaddaki çelikler kapalı zarfla eksiltme-

ye konmuştur. . 
2 - Tahmin edilen bedeli 38.640 lira olup ilk temınat parası 

2898 liradır. 
3 - İhalesi 16 ·ikinci teşrin_ 936 pazartesi günü saat ıs dedir. 
4 - Şartnamesi 19~ .kuruş mukabilinde ~: M. V.. Satın al~a 

komisyonundan ahnabılır. Şartname atmak ıçın ya bızzat v~.ya bı.r 
vekil göndererek aldırılmalıdır. Muhabere ile şartname gonderı-

lemez. 2 ·· ·· 
5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme kanununu~ , 3 uncu 

maddelerindeki belgeleriyle birlikte teminat ve teklıf mektupla
rını ihale saatından bir saat evvel M. M. V. Komisyonuna verme • 
teri. (1076) 2-4626 

BİLİT 
33 kalem balestik, tathir ve mesaha malzemesi pazarlıkla al.ın~

caktır. Hepsinin tutarı bin liradır. Listesini görmek ve almak ~~tı~ 
yenler komisyonumuza gelsinler. İhalesi 11-10·936 çarşamba gunü 
saat on birdedir. (1352) 2-4946 

İLAN 
ı - Beher metresine 115 kuruş kıymet biçilen 3028 metre amor· 

tisör lastiği açık eksiltmeye konmuştur. . . 
2 - Tahmin edilen bedeli 3482 lira 20 kuruş olup ıl!c tel!lınatı 

261 lira 17 kuruştur. 
3 - İhalesi 3-11-936 salı günü saat 11 dedir • 
4 - Şartnamesini görmek veya almak istiyenlerin ya ~~zzat .ve• 

yahud bir vekil ile aldırabilirler. Muhabere ile şartname gonderıle· 
mez. .. .. d 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 uncu ma • 
delerindeki belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M.M.V. satın 
alma komisyonunda bulunmaları. (13S7) 2-49SO 

İLAN 
1 - Otuz bin metre tayyare kanat bezi ile 6S.600 metre tayyare 

kanat şeridi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Hepsine biçilen ederi kırk bin lira olup ilk teminat parası 

3075 liradır. 
3 - İhalesi 3 • ikinci teşrin - 936 salı günü saat ıs dedir. 
4 - Şartnamesi 20S kuruşa komisyondan alınır. Şartnameler biz· 

zat Ko. na müracaat edilerek alınır, Muhabere ile şartname gönde • 
rilemez. 

s - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle M. M. Vekaleti sa• 

525 •• SKA TİF VERNİK 
100 ,, MAVİ VERNİK 
100 ,. KIRMIZI VERNİK 

1000 ., KIRMIZI LAK 
501) ,, ASFALT LAK. 

Tahmin edilen bedeli (S872) lira olan yulCaida milCtarı ve cinsl 
vazıh malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 26-10-936 tarihinde pazartesi günü saat ıs de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. , • • 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Tahplerın muvalC· 
kat teminat olan ( 440) lira ( 40) kuruşu havi tekl~f mekt~pla!ı?ı 
mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermelerı ve kendılerının 
de 2490 nwnaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkQr 
gün ve saatte komisyona müracaatları. ( (1282) 2-4880 

500 TON ASİD NİTRİK 

Talimin edilen bedeli (92500) lira olan yukarıda miktarı ve 
cinisi yazılı malzeme askeri fab.ri~a~ar umum • rn~d~rli.iğü satın 
alma komisyonunca 30/ 11/ 936 tarıhınde pazartes.~ gun~ saat 15 de 
kapalı zarf ile ih_ale edilecekt.i~. Şar~nam~ (dort) lıra 63. kuru! 
mukabilinde komısyondan verıhr. Talıplenn m~vak~at temınat o 
lan (S875) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur gunde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve ken?ilerinin ~e 2~.90 numaralı ka• 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaıkle mezkur gun ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1281) 2-4900 

4000 TON LAV AMARİN KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli (56000) lira olan yukarda mikdarı ve cin .. 
si yazılı malzeme askeri fabr!kalar umum. ~~~~rlüğü sa.tın alma 
komisyonunca 26.10.1936 tarihınde pa:>::trtesı gun~ saat lS ae ka.p~lc 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname (iki) lira (80) ~uruş mukabıhn· 
de komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temınat olan (4050) 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar k<>
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralr ~anunun ~. ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkOr gün ve saatte komısyona muıa· 
caatlarr. (1234) 2-482S 

!LAN 
22.24.26.28.Eylül.936 günü gazetelerde 9.10.936 gününde sa:m ala· 

cağımızı ilan ettiğimiz dört kalem vernik ve iki. k~lem lakla.~rn 
şartnamesinde değişiklik yapılacağından bunlara aıd ılanların huk· 
mil yoktur. (1276) 2-4842 

2SO TON KİREÇ TASI 
110 TON YANMIŞ KİREÇ 

Tahmin edilen bedeli (3BOO) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın al~ ko· 
rnisyonunca 27.10.936 tarihinde salı günü saat 14 de açık eksıl~~e 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verılır. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (285) lira ve 2490 numaralı ~anu• 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komısy<>-
na müracaatları. (1277) 2-4843 

YEVMİYE 15-2S KİLO SIGIR ETİ .. 
Tahmin edilen bedeli (1087) lira (50) kuruş olan yukarda mık· 

darı ve cinsi yaz1h etin askeri fabrikalar umu~ ~?d.~rlüğü satın 
atma komisyonunca 26.10.936 tarihinde pazartesı gunu saat 14 ?e 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komıı•· 
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (81) lira. (S7) kur'!ş v~. 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaıkle mezkur gun ve 
saatte komisyona müracaatları. (1278) 2-4844 

tın alma Ko. na ihale saatından en az bir saat evvel teklif mektupla· 
rını vermi~ bulunmaları. (1371) 2-4963 

iLAN • 
Harp okulunda 175 tane dersane sırası pazarlıkla tamir ettirile· 

cektir. Pazarlığı 15-10-936 perşembe günü saat 15 de y~pıla.caktır. 
İstekliler; sıraları görmek için harn okuluna ve pazarlrga en ecek-
lerin de komisyona gelmeleri. (13SS) 2-4948 

!LAN 
1 - Yerli fabrikalar mamUlatmdan ve beher tanesine biçilen ede

ri 7SO kuruş olan 200 tane yün battaniye açık eksiltme ile satın alı· 
nacaktır. 

2 - İhalc:si 31-10-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. . . 
4 - Eksiltmeye girecekler 112 lira SO kuruşluk ılk temınat . ve 

2490 saydı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerl e ıha· 
le gün ve saatrnda Ko. da bulunmaları. (1353) 2-4947 
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Asl~eri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Doktor Alınacaktır 
Ankıra civarında istihdam edilmek üzere bir doktor alınacaktır. 

İetekliledn istidalariyle Umum Müdürliık Sıhat Şubesine müra-
caatlan. (1315) 2-4905 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara sanat okulunda yapılacak tamirat 20-10-936 salı günü sa • 

at 15 de vilayet nafia müdürlüğü odasında toplanan eksiltme komis
yonunda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
Reşif bedeli (2841) lira (06) kuruştur. Muvakkat teminat (216) 
lira (83) kuruştur. İsteklilerin teminat mektubu ticaret odası nafia 
nıüdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikalarile birlikte ihale 
günü komisyonda bulunmaları. Evrakı keşfiyeyi görmek istiyenle
rin her gün nafia müdürlüğüne ve mekteb idaresine müracaatları. 

(1229) 2-4783 

Kapalı zarf usulile beton arme köprü 
inşaatı eksiltme ilanı : 

Nafıa Bakanlığından: 
İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Sinop 

"lilayetinde Sinop • Ayancık yolu üzerinde (31 500) lira keşif be
delli Karasu beton pme köprüsü inşaatının kapalı zarf usulii.e ye
niden eksiltmesi 22-10-936 perşembe günü saat 16 da Nafıa Veka
leti Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapıla· 
caktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (175,5) 
kuruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabileceği gibi 
istiyenlerce bu şartnameler Sinop Nafıa Müdürlüğüne müracaat 
~dilerek görülebilir. Muvakkat teminat (2362) lira 50 kuruştur. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüsha
sında ı;:ıkan 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
lığmda beton arme bir köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz 
etmesi lazımdır. 

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

(1179) 2-4786 

'rakıfJar Umum Müdürlüğünden: 
Akarm nevi Mevkii Akar numarası 

Ardiye Sanayi caddesi 306 
.. Yukarda evsafı yazılı vakıf mahallin ardiye olarak kullanılmak 
u.zere tarihi teslimden itibaren 31.5.1937 güni.\.rıe kadar icar müdde· 
tı aç.• k artırmaya konulmuş olduğundan ihalesi 15.10.1936 perşem
be gür.i.1 saat on be~tedir. Müzayede evkaf apartmanında varidat ve 
tahsilat müdürlüğürtde yapılacaktır. İsteklilerden yUzde 7,5 temi· 
na~1 muvakkate alınacaktır. Tutmak ve şartlarını öğrenmek istiyen
Icrın hergün mezkur müdürlüğe müracaatları ilan olunur. (1272) 

2-4834 

Alanya l{azası Belediye 
Dairesinden : 

~ -:- Alanyanrn Dim Çayı kanalında 11766 lira 75 kuruş bedeli 
ke~ .flı 3G60 metre kanalın hafriyatı 6 teşrini evvel 936 tarihinden 
26 tesrini evvel 1936 tarihine kadar 20 gün kapalı zar fusuliyle ve 
26 teşrini evvel 936 pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üze
re eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale Alanya Belediye Ençi.imenince yapılacak, teklif mek
tuplan% 7,5 teminatla birlikte o gün saat 14 de kadar Alanya Şar
l:ıaylığına verilmiş olacaktır. 
k" 3 - Taliplerin Nafıa i~lerinde çalrşmrş ve hususi şartname ah -

am1 umumiyesini tamamen kabul etmiş olmaları mecburidir. 
4 - İşin tarihi mukaveleden itibaren üç ay zarfında ikmal edil-

mesi meşruttur. • 
5 - Bu hususa müteallik fenni, hususi şartnameler, keşif evra:ıiı 

'\te .tef~rruat An tal yada su işleri müdürlüğünde ve Alanya Belediye 
da~resınde mevcut olduğundan daha ziyade malfimat almak için bu 
daırelere müracaat edebilecekleri ilan olunur. (1349) 2-4945 

l\ılali ye V ekruetinden : 
Kalöriferler için alınacak 350 ila 450 ton kok kömürü kapalı zart• 

la eksiltmeye konulmuştur. • 
. Tahmin bedeli; on üç bin beş yüz lira ve muvakkat teminatı bin 
<>n iki lira elli kuruştur. 

Ekisltmet 17. 10. 936 cumartesi günü saat on birde vekalet leva
ıttn müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin muvakkat teminatlariyle teklif mektublarını havi ka

palı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel komisyon reisine verme• 
leri. (1139) 2-4662 

Vilaveti Daiıni 
ti 

Encümeninden : 
Yapılacak iş Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
1 - Memleket hastanesi 12000 Lira 900 Lira 

Kalorifer tesisatı 
1 - Yukarda yazılı işin eksil~mesi kapalı zarf usutile 19-10-936 

Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
. 2 - Müracaatlar 2490 sayılı kanuna uygun olmalıdır. İsteklile· 

l'ın izahat almak üzere Encümen kalemine müracaatları. 
(1831) 2-4798 

İzmir Bayındırlık 
Direlitörlüğiinden: 

l - (47174) lira 5 kuruş keşif bedelli Bergamada yeniden yaptı· 
rılacak cezaevi yapısının 11-10-936 dan itibaren 20 gün müddetle 
kapalt eksiltmeye konulmuştur. 

2_ - Kapalı eksiltme 2 ikinci teşrin 936 perşembe günü saat 11 de 
İzmır Bayındırlık Direktörlüğünde yapılıp ihalesi icra edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 sayılı ka· 
nuna göre hazırlryacakları teminatlariyle teklifnamelerini ve Ba -
r:n~~r~~k Bakaı:tlrğından alınmış ehliyet vesikalariyle birlikte iha
.g~nunde tayın olunan saatten bir saat evveline kaclar komisyon 

reısıne vererek makbuz almaları. 

1 
4 -;-- Bu hususta fazla bilgi edinmek istiyen1erin İzmir Bayındır· 

ık Dırektörlüğüne baş vurmaları. (1353 - 783) 2-4954 

İKTİSAT VEKALETİ 

ölçüler ve Ayar J\1üdürlüğündeıı : 
ı-Ölçüler nizamnamesi ahkamına mugayir olup ta kullanılmalar 

na mezkur nizamnamenin (85) inci maddesine göre izin verilmekt 
olan şişelerin miktarı (1937) senesi ikinci kanun ayının birinde 

e 
n 

itibaren muayyen bir nisbet dahilinde tahdid edilecektir. 
Buna nazaran: 
1 - İspirtolu içki satan fabrika ve imalathanelcrce kullanılaca k 

şişelerin en az% (40) ve. 
2 - Diğer içkiler satanlarca kullanılacakların en az % (30) nis 

betindeki mikdarının ölı;:üler nızamnamesi hükümlefine muvafık ol 
-. 

ması lazım gelecektir. 
İspirtolu içki satan müesseselerce kullanılacak şişelerin ger 

kalan % (60) ı ve diğer içkiler satanlarca kullanılacakların % (70 
inin de kullanılmasına, ancak ölçüler nizamnamesinin (74) ve (77 
inci maddelerine mugayir oldukl~rı takdirdet Vekfıletimizce görü 
lecek lüzum üzerine mezkur nizamnamenin (85) inci maddesine gö

i 
) 
) 
-

re müsaade edilecektir. 
ölçüler nizamnamesi ah!tamınc. muvafık şi~e tedariki veya mev 

cud olanların sözü geçen nizamnameye uygun şekle sokulması için 
icabeden tedbirlerin şimdiden alınması lazım ge·cccği ılan olunur 

-
. 

(1248) ! 2-1808 

Ankara Valiliğinden : 
ı Eksiltmeye konulan i ş on bir kaza lmsucıi di~panserler 

için 208 kalem muhtelif ecza 48 kalem tıbbi ve ispençi;ari aletler sa 
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 197Q lira 2 kuruştur. 

-. 
. 

Eksiltme 26-10-936 pazartesi günü saat 15 de Vilayet daimi en 
cümeninde yapılacaktır. Şartname V ilayet Sıhhat müdürlüğü dai 
resinde mevcuttur. Eksiltmeye girecek isteklinin 150 lira muvak
kat teminatının hususi idare müdürlüğü veznesine yatırılmış ol 
ması lazımdır. (1265) 2-4853 

_,,_,_ ________________ _ 

l{aracabey Harası Direl{törülğün

den: ... 
-· 25. Eyllıl. 936 cuma günü ltapL\lı zarf usuli ite eksiltmesini~··y.~ 

pılacağı ilan edilen Hara merkezinde yeniden inşa edilecek Elit 
kısrak tavlasına talip çıkmadığından yeniden kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

ı - İhale 22 10 936 pt-rşembe gUnU saat on dörtte Bursa Baytar 
Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın muhammen keşif bedeli 60082 lira 15 kuruş olup 
mu•rakkat teminatı 4255 liradır. 

3 - Bayındırlık genel şartnamesi, mall ve fenn? şartnameler 
plan ve mukavele projesinden mürekkep bir takım münakasa evra
ln 10 lira mukabilinde hara muhasebesinden verilmektedir. 

4 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı eksiltme 
kanunu mucibince ibrazına mecbur olduHarı evrak ve vesikalarla 
7. 5. 936 tarih ve 3297 No. lu resmi ceridede ilan edilen talimatname 
mucibince Nafıa Vekaletinden almıs oldukları müteahhitlik \'esika· 
s·nı ve teklif zarflarını 2490 numaralı kanunun tarifatına uygun ola 
tak hazırhyarak 22.10.936 perşembe günü saat on dörde kadar Bur
şa .. Baytar Müdürlüğü Dairesindeki komisyona tevdi etmeleri ve 
munakasa evrakını görmek istiyenlerin Bursa, Ankara, İstanbul 
Baytar Müdürlükleriyle Hara müdürli' ğüne müracaatları ilan olu· 
nur. (1726) 2-4814 

Hozatta Jandarma Seyyar Piya· 
de Alayı Satınalma l\.omisyonun-
dan: · 

1 - Tutan yirmi beş bin iki yüz lira tahmin edilen yüz seksen 
bin kilo un 17 .10.936 cumartesi günü saat on dörtte Hozatta kapalı 
zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. İlk teminat 1890 liradır. 

2 - Şartnameler yüz yirmi altı kuruş karşılığında komisyondan 
alma bilir. -

3 - Eksiltmey'c girmek istiyenlerin ilk teminat makbuzu ve 
şartnamede yazılı belgeler içinde bulundurulacak teklif mektubunu 
eksiltme vaktmdan bir saat evvel Hozatta komisyona vermiş olma· 
ları. (1126) 2-4644 · 

' tır. 

Ankara vilayeti satın alına 
komisyonunda: 

I - Kapalı zarf usuliyle 500 kilo sulfat nikotin satın alınacak

2 -Muhammen bedel 2250 t eminat 168,75 liradır. 
• 3 - Eksiltme 4 ikinci teşrin 936 saat 15 de Necati bey maballe

sınde Saylavlar sokağında Ferah apartmanında ziraat mücadele 
~üfettişliği dairesinde yapılacaktır • 

4 - Şartname Ankarada adı geçen müfettişlikten, İstanbulda 
ziraat müdürlüğünden parasız verilir • 

5 - İsteklilerin t eklif mektublarını teminatlariyle birlikte mu.. 
aryen . günde 2490 sayılı kanunun ~ inci ve 3 üncü maddelerinde 
zı~redılen vesikalarla eksiltme saatınden bir saat önceye kadar ko· 
mısyona vermeleri (874) 2-4416 

.l{aracahey Harası Direlitörülğün· 
den: 

25-9-1936 cuma günü kapalı zarf usuliyle eksiltmesinin yapılaca
ğı ilan edilen Çörekli mevkiinde inşa edilecek ikinci inek ahırına 
talip çıkmadığından yeniden kapalı zarf usuliyle eksiJtmeye ko-
nulmuştur. . 

1 - İhale 22.10.936 perşembe günü-Saat on altıda Bursa Baytar 
Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır~ 
, ~ - Bu inşaatın keşif bedeli 21689 lira 14kuruş olup muvakkat 
temınatı 1627 liradır. 

3 - Bayındırlık genel şart11atnesi, mali ve fenni şartnamelerle 
};'lan ve mukaveıe projesinden mürekkep bir takım münakasa evra
kı 3 lira mukabilinde Hara muhasebesinden verilmektedir. 

4 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralr eksiltme ka
nunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 
7. 5. 936 tarih ve 3297 numaralı resmi ceridede ilan edilen tali· 
matname mucibince Nafıa Vekaletinden almıs oldukları müteahhit
lik vesikasını ve teklif zarflarını mezkur kan~nun tarifatına uygun 
olarak 22. 10. 936 tarihinde perşembe günü saat on altıya kadar Bur
sa Baytar Müdürlüğü Dairesindeki Komisyona tevdi etmeleri ve 
münakasa evrakını görmek istiyenlerin Bursa, Ankara, İstanbul 
Baytar Müdürlükleriyle Hara Müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (1727) 2-4815 

Ayvalık Belediye Reisliğinden : 
Belediyemizin kırk lira asll maaşlı fen memurluğu münhaldir. 

Bu işin ehli ve evsafı fenniye ve resmiyeyi haiz taliplerin Bayın
dırlık Bakanlığınca kabule şayan vesaiki ile belediyemize müraca
attan. (1237) 2-477 ... 

Kiitahya Hulcul{ HaJ,imliğin en : 
Mar.uf ~aah~~esinden Riza kansı ölü Azime varisleri Ayşe, Zefi

ra vesa1renın muşterek mülkleri olup kabili taksim olmad ğından 
satılarak parasının paylaştırılmasına dair verilen karar üzerine ac
tırm?.va çıkarılan Bolatbey mahallesinde sağı Ali karısı Hasibenin 
müfrez evi. Solu Hacı Kumcu oğlu Fevzi, arkası Hacı Mehmet -we 
A~if e~le:~ önü. yo~ ile ç~vrili 800 lira ~uhammen kıymetli bahçe ve 
saırey1 muştemıl bır ev ıle mahkeme cıvarında sa~ Muris Azime ve 
~Iasibe .v~ solu. kara ağa ~ğlu, arkası s~fi. oğlu d~kkanları önü yol 
ıle çevrılı 200 lıra kıymetı muhammenlı bır dükkan ve pazar h?ma~ 
mmda sağı Hacı Ali ve solu yukarıda yazılı dükk~n arkası Sabit 
ağa hanı önü yol ile mahdut 80 lira kıymetinde diğer bir dükkan Ye 
sığır eğregi mevkiinde gün doğdu ve battısı Ali kansı Hasibe h<>h· 
çesi ve poyrazı Esad oğlu Hacı Abdullah vereseleri ve Eyüp ağcının 
Nuri ve kıplesi barutçu oğlu Süleyman ve Çoban Çakır zevcesi ile 
mahdut 600 lira kıymetli 2 dönüm üç evlek meyva ağaçlı bah~e 
10-11-936 tarihinde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma şart"a -
mesi 15.10.936 dan itibaren herkesin görebilmesi icin açıktır. se .. 
riklerden başka almak isti yenler yüzde on nisbetinde teminat v ·r· 
meğe mcburdur. Muayyen günde bu gayri menkuller üç defa b"~I· 
rıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Üzerinde bıra1:ı·~n 
kimse verilen mihil zarfında parayı vermezse ihale bozularak 15 
gün müddetle yeniden arttırmaya çıkarılıp en çok artttrana ihale edt 
lir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günlerin faizi önce alıc" ·uı 
tahsil edilir. Fazla izahat alm!lk istiyenlerin mahkeme kaleminde 
memuru mahsusuna sormaları ve dellaliye ve ihale pul paraları alı .. 

l
cıya aid bulunduifu (1347) 2-4943 ' 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCJ lLANLARI 

1 - Belediye şubelerine al·nacak 180 ton SÖPl";tcok kömürü, 15 
gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - M.ıhammen bedeli 5220 liradır . 
3 - Muvakkat teminatı 391,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri tiaı .. ...,j. 

ne mürac~atları, İhale 23 - teşrinievvel - 936 cuma günü saat onNr• 
de Beledıye Encümeninde yapılacak isteklilerin saat ona k~claı te
minatlariyle birlikte teklif mektuplarını encümene vermeleri 

(1311) 2-4888 

1 - Temi7.lik hayvanları için alınacak 42~00 kilo ot ile 55000 ki-
lo yulaf 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur, • 

2 - Muhammen bedeli 3185 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 238,38 H~adır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kal~'l"Iİ• 

ne ve isteklilerin de 23 - teşrinievvel - 936 cuma günü şaat on bu .. 
çukta belediye encümenine müracaatları. (1312) z...:_4889 

Y - İtfaiye memur, şoför ve mürettebatı için 85 takım elbise 
ve kasket yeniden 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1087,5 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 81,5 liradır. 

.4 - Şa.rtname ve nümunesini görmek istiyenJer her gün yazı is .. 
lerı kalemıne ve isteklilerin de 23 - teşrinievvel - 936 cuma günü ~a· 
at on buçukta Blediye encümenine müracaatları. (1313) 2-4890 

1 - Yenişehirde Atatürk caddesinde.1048 inci adada 15 parsel· 
de (780) metre murabbaı arsa on beş gün müddetle kapalı zarfla.-. 
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (23400) Hradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1750) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yenler her gün yazı işleri kalemine 

müracaatları ve ihale 3 - teşrinisani • 936 sah günü saat on birde be· 
lediye e.ncüme~inde .Y~pılacağn~dan isteklij~rin o gün saat ona ı.a. 
dar temınatlarıyle bırlıkte teklıf mektuplarını encümene venae· 
leri. (1364) 2-=4955 

1 - 1 teşrinisani - 936 tarihinden itibaren semerli ve küf eli "-1· 
mallık usulü kaldırılacaktır. 

2 - Küfeciler nakliyatı el sepetleriyle yapacaklardır. 
. 3 - Mobilye, ev ve tüccar eşyası nakliyatı araba ve diğer va.ı>ta 
ıle yapılacaktır. 

4 - Havaleli eşyayı gündüz nakletmek yasaktır. Bunlar ıue 
saat 20 den sonra nakledilecektir. • 

5 - 1 - teşrini sani - 936 dan sonra buna riayet etmiyenler c.ua-
lnadmlacaklardır. (1365) 2-4956 

1 - Yenh;,ehirde 1152 inci adada (1) numaralı parselde (?ee) 
metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya ko•l· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (3500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (262,50) liradır. 
~ - ~art~amesini görmek istiyenler her ~n yazı işleri kalemiae 

ve ıtseklılerın de 3 teşrini sani 936 salı günü saat on buçukta bele· 
diye encümenine müracaatları. (1366) 2-4957 

Ankara Mektepler Alım 
Sabm l{omisyonundan : 

. 1 - Gazi Terbiye Enstitüsünde açılan kurs için 150 • 200 batta· 
nıye açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

1 
. 2 - Tahmin edilen bedeli (2800) lira muvakkat teminat (210) 
ıradır. 

e 
3 - Nümune ve şartnameyi görmek istiyenler okula müracaat 

tmelidir. 
4 - Eksiltme 20-10-936 salı günü saat 15 de Ankara mekte&lcr 

muha!iebeciliğinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin ihale günü saat on dörte kadar teminatlamır 

mektepler muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunacaktır. (1180) 
2-4746 

P. T. T .. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

e 
1 - Satın alınacak olan 10 ton 2 m/m bronz tel kapalı zarfla 

ksiltmeye konmuştur. 

1 
2 - Muhammen bedeli 7500 lira ve muvakkta teminatı da 563 

iradtr. 
3 - Eksiltme 27-10-936 tarihinde saat 15 de Ankarada P. T. T. 

mumi müdürlüğünde toplanacak alım satcm komisyonunda fllfH .. 
acaktır. 

u 
l 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edeeeK 
v e alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuburtu ve • 
artnamede yazılı belgelerle teklif mektubµnu ihtiva edecek olan 
apalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe müsadif sah ·günü aat 

ş 

k 
o n dörde kadar sözü geçen komisyona teslim edeceklerdir. 

r 
5 - Eksiltmeye işitrak edecekler müteahhitlik yapabilece1rle

ine dair vesika göstermeğe mecburdular. 

1 
6 - Şartnamelet Ankarada levazım müöürlüğünden İstanhlltea 

evazım ayniyat muavinliğinden parası~ o'arak verilecektir. 
(815) 2-4242 

Nafıa Baliaıılığın dan: 

b 
Nafıa vekaletinden müteahhitlik vesikası alanların 937 seaesi 

aşında vesikaları usulen yenisiyle değiştirilmek üzere vesika ahrı· 
d ığı tarihten itibaren ne gibi işleri teahhüt edip bitirdiğini veya te• 
hhüdünü ifada devam ettiğini iş sahibinin sarih adresi de zikıe· 
ilmek şartiyle 1. Teşrinisanidcn itibaren bir istida ile Vekalet • a· l 
amma müracaatlarx. {1251) 2-4827 I 

a 
d 
k 
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Kül tür Bakanlığı B .. 
tarafın dan bastırılan utün mektep kitabları g·eldi. Halil N a,ciden alınız. 

Anafartalar caddesi 
No. 111 Ankara 

l\lalıdut Mesuliyetli Ankara 
P. T. T. Levazım 

Müdürlüğünden ~ 
Yerli kok kömürü alacaklara 

Bili'tmum Zonguldak Maden kömürleri satılır. Depomuzda Zon• 
guldak Türk antrasiti de bulunur. 

, Güven Yapı l(ooperatifinden : 
1 - İki adet kısa dalgalı telsiz ahize cihazı ve teferruatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Türk antrasitinin fiyatı vagonda teslim 27 liradır. Depoda 28 

liradır. 

r' ' --~ ... ,. '""" l 2 - Muhammen bedel 20.000 muvakkat temin:ıt 1500 liradır. 
Satış yeri istasyon açık kömür depolarıdır. Kooperatif yanında 

yakacak ve yiyecek ev sahibi. Mahmud Kara Ege oğlu. crp.N~p.V ~ 

r --., -
GUV( fi YAPI Kommirı EVLEtİ 

3 - Eksiltme 6 1kinciteşrin 936 tarihine müsadif (Cuma) günü 
saat 15 te Ankara"da P. T. T. Umumi Müuürlüğünde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

Telefon: 2743 ve 3341 
2--4964 

UMUM ıJAZfYE T Pl .. N! 

M1 1,'ıOOO 

4 - Talipler, teminatlarını idaremiz veznesine ,.e alacakları mat<
buz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve şartnamede ya
zılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapalı n mü • 
hürlü zarflar mezkur tarihte saat 15 e kadar komisyona tesl!m ede
ceklerdir. 

İmal" 1\lüdürlüğünden : 
Mahal. Sokağr Cinsi ada parsel Muhammen bedeli Eski sahibi 

5 - TC?lipler, müteahhitlik ehliyet varakasını ve referansları haiz 
olacaklardır. 

İnkılap Türbe hane 67 11 150 Mehmet oğlu Meh• 
met ve Hatice. 
Camcı Kadı Halil 

6 - Şartnameler Ankara'da T..,evazım Müdürlüğünden İ::.tanbulda 
levazım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

İnkılap Tahtakonak ,, 50 13 600 

(986) 2--4493 Yukarıya kaydı çıkarılan evlerin enkazı açık artırma suretiy!e 
27. teşrinievvel 1936 salı günü saat on beşte ihale edilecektir. Talip• 

1 D. D. YOLLARJ VE LiMANLARI UMUM 
MÜDURLOCO S. A. KOMİSYONU iLANLARI: 1 lerin bugünden imar müdürlüğüne müracaatları. (1358) 2-4951 

•txJ:rixI,:JrELxixixixixijlxixixixixJ:rixJ:rixixixixixOB 
İLAN 

Piyango Sa manpazarı 
Su besi 

İsm.i muhammen bedelleri a§ağıda yazılı malzeme 24-10-1936 cu
martesı günü hizalarında gösterilen saatlerde Ankarada idare bina
sında ayn ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

~······ _<5?.. 

Kav~lıde:e'deki kooperatifimiz mahalle~inin yu
k~rıdakı .krokıde mahalli X işaretiyle gösterilen hal 
b1!1aları ınşaatı teşrinisani nihayetinde bitecek, aza
mı 15 K. evvel 1936 tarihinde kiracılara teslim oluna
caktır. 

Bu .işe girmek istiyenler, hizalarında gösterilen muvakkat temi
nat.lar ıJe kanunun tayin ettiği ~esikaları, resmi gazetenin 7-S-1936 
tar~h ve 3297 No. lu nüshasında ıntişar etmiş olan talimatname dai
resınde alınmış ve.sika ve ~e~~i.f mektuplarını aynı gün saat 10 ve 
10,15 e kadar komısyon reıslıgıne vermeleri lazımdır. 

~ 

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

Ankara Piyango 
:ı: :ı: :ı: :G Bu işe ait şartnameler Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 180 

kuruş mukabilinde satılmaktadır. (1283) 
İsmi, Mikdarı Beher ton Muvakkat Eksiltme Kiralılc daire ZAYİ 

Muhammen Teminat saati Ortaköyün resmi muhtar mü• 
hürü zayi olmuştur. Yenisi yap 4 

tırılacağmdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

w Altı dükkan ve bir yazlık büfeden ibaret olan ma
gaza~ar, ~ahallenin en mutena yerinde güzel bir tar
zı mımarıde yapılmaktadır. Sarfiyatı fazla olan sefa
retha.Qe ve villalarla etrafı çevrili bulunan Çankaya ve 
~avakhdere mahallatmm yegane satış mahallini teş
k_ıl ede~ek olan bu mağazalar aşağıdaki şartlar daire
sınde kıraya verilecektir: 

bedeli Lira Lira İtfaiye meydanında Hukuk 
mektebi arkasında Sosyal apar
tımanının 6 odalı bir dairesi kira
lıktır. 

.. 1 - .J?.ükkanlardan beş tanesi kooperatifin ihtiyaç 
gost~rdı~ı eczane, bakkal, kasap, sebze ve meyveciye 
tahsıs edılecektir. 

2 -:-.1car müddeti; asgari üç azami beş senedir. 
Be~:!ı ıca: senelik peşindir. İki veya daha ziyade se
nelıgı peşın verenler tercih olunacaktır. 

3 - Dü~kanların heyeti mecmuası veya her biri 
arrı ayrı kıraya verilebilir. Toptan talip olanlar ter
cıh olunacaktır. 

4 - Ta.lip ~lanları; planlan kooperatifin inşaat 
~~halle_snıdekı kontrol mimar mühendisinden göre
bılır ve ıstedikleri izahatı alabilir. 

5 -Tekliflerin 26 T. evvel 1936 tarihine kadar ka
palı ~a.rf i~e ~ümer Bank binasındaki kooperatif idare 
~eclıs! reıslığine gönderilmesi; ve gösterilecek mad
dı temınatın nevi ve mikdarınm da bildirilmesi ilan o-
lunur. 2~4938 

9835 ton krible Linyit 
kömürü soma ocakları 
mahsulünden 
8165 ton krible Linyit 
kömürü Değirmisaz veya 
Tavşanlı ocakları mahsulünden 

ZAYİ 
Ankara Samanpazarı 103 sa

yılı saatçi dükkanının yanması 

dolayısiyle içinde bulunan hüvi• 
yet cüzdanım ve tekaüt maaş 
cüzdanım ve senedi resmim kay
bolmuştur. Yenilerini alacağ:m
dan eskilerinin hükmü yoktur. 

Ankara Aslanhane mahalle• 
sinde Çifte şerefeli cami so• 
kağında 27 No. evde müte• 
kait Mustafa 2~65 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

D2vlet Demiryolları Af yon Yedinci 
işletme Müdürlüğiinden : 

le .1 - ~~!1ci işletme mrntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 üncü madde
r~ mu~ ınce kapal ızarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

lllikd l . alast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan alınack balast 
cetv ~darıy.~e m~ha.ıru:1en beclelleri ve iktiza eden teminat mikdarları ve teslimat müddetleri aşağıdaki 

e e gosterılmıştır. 
olu3 - ~Al~nacak balast, cetvelde gösterildiği veçhil e dört guruba ayrılmış olup her gurup ayrıca ihale 

~aca~~ .an bu her gurup için <tyrı ayrı teklif yapılacaktır. 
Jayınd 

1 
ks~lf1~ Devlet Demiryolları mukavelename si, kapalı zarf usuliyle balast eksiltme şartnamesi Ye 

snüdürıl~ğü~~:rı .• g~ne~.-şart~si mucibince yapılacaktır. İstekliler bunları Afyon'da 7. inci İşletme 
S _ Eks·l gorup ogrenebı~ırler. Ve meccanen alabilirler. Ve izahat isteyebilirler. • 

ine binasınd~~~~ 21:10-936 tarıhine tesadüf eden çarşamba günü Afyon ,ehir istasyonunda 7. inci işlet. 
ki şeraite te /k omısyonda saat 16 da yapılacağından istekliler, 2490 sayılı kanuna ve 4 üncü maddede· 
aaat 15 e kaJa~ :~ ~azırladı~l~~ı. muvak~at te?1inat ve teklif mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte 

mısyon roslı..,ıne tevdı etmı ·bulunacaklardır. (1189) 
~ O~kw 
uurup Bulunduğu toplama 
tıo. sı hat yerleri 

ı 

Il 

III 

ıv 

Eskiı;ehir 
Afyon 
Afyon 
Aksehir 
İzmir 
Afyon 
İzmir 

Af yon 

Klm. 
94 t- 800 

227 + 900 

185-186 

223-282 

Balast 
Mikdan 

M3 
2000 

3000 

2000 

8000 

Muhammen Muvakkat 
Bede4 teminat 

Lira Lira 
2400 180 

3900 292,5 

2400 '!80 

8000 600 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden: 

Teslim 
müddeti 

Ay 
6 

6 

6 

8 

Balastın 
cinsi 

Ocak kırma 
Balastı 

,, .. 
" 

,, 
Toplama ve 
kırma balastı 
2-4749 

25- Eylül -1936 günü eksiltmesine · t kr k w • • • . ..dd f ·le kk . ıs e 1 çı mayan aşagıda mevkı, mıkdar, muhammen bedelı ve 
teslım muk . el 1 1 ~uva at temınatı yazıh iki mahalde balast ihzar ve tcsilimi kapalı zarf usulilc 
ayrı ayrı e sıt meye onmuştur. Eksiltme 16-10-396 Cuma günü saat 11 de Adanada işletme müdürlü. 
ğünde yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projeleri parasız 1 · k A k Haydarpao:a ve Adanada i§letme 
:müdürlükleri yol başınüfettişliklerinden ve Kon aodara b n aflr.a.!. d 1 b~ı· -

· · 2490 No lu A Ek • Y a şu e şe ıgın en a ına ı ır. 
. İste~lılerın . . · · .sıltme kanunu mucibince ve şartnamede yazılı vesaik ve nafia eh· 

hyet vesıka:;ı ve ıdaremız. veznelerıne yatırılmış muvakkat teminat makbuzu veya şartnamede örneği 
ilişik formülde banka t~mı~ ~ektubu v~ fiat tek liflerini havi zarflarını Üzerleri hangi balast için 
olduğu yazılmak suretıle sı!tme saatınden bir saat evveline kadar makbtız karşılığında Adana 
işletme müdürlüğüne vermelen ve mektup sahiple rinin de eksiltme saatinde hazır bulunmaları lfi. 
Z1mdır. 2-4765 

Mevkii 

Sarayönü 
Cevhan 

K. M. 

359 B. 
412 

Beher M.3 
Muhammen 

bedeli 
85 K. 

120 ,, 

Müddeti 

4 Ay 
6 Ay 

Mikdarı 

5000 
8000 

Muvakkat teminat 

318.75 
720.00 

4,50 3319,31 11 

4,SO 2755,69 ıı.ı~ 

2--4856 
lstiyenlerin içindeki sahibine 

müracaatları. 2--4833 

Ortaköy mubtarı 
Hüseyin Akdemir 

2-4958 

Ankara bölge sanat okulu direktörlüğünden 
Okulumuz talebes~ için aşağıda cins ve mikdarı ve muhammen fiyatları yazılı 13 kalemden ibaret gi .. 

~ecek eşyası açık kesıltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek ve fazla malfımat edinmek 
~.zere her g~ün ok':'l direktörlüğüne, eksiltmeye gireceklerin de 26.10.936 pazartesi günü saat 14 de Kül• 
tur Baaknhgmdakı Okullar sağışmanlığı dairesinde alım satım komisyonuna teminatlarile birlikte ve ka .. 
~un.un tarif ettiği belgelerle müracaat etmeleri (1276) 2--4832 
Cınsı Mikdarr Tutarı '7c 7,5 teminatı 
Gömlek boyunbağiyle 150 adet ) 
Boyundan geçme yün fanila 180 ,, ) 
Yarım kollu atlet fanilası 230 ,, ) 
Kısa don 150 ,, ) 
Tire çorap 450 çift ) 
Mendil 600 adet ) 
Yüz havlusu 150 ,, ) 910.00 68.00 

T.r.:. T.L. 
Harici elbiı;e 80 takım ) 
Kısa palto 20 adet ) 
Harici kasket 160 ,, ) 1780.00 133.00 

,, 
" Dahili elbise • 50 takım ) 

İş elbisesi 50 .. ) 475.00 36.00 

" Harici İskarpin 165 çift ) 825.00 62.00 
,, ,, 

Harta Geııel Direktörlüğünden: 
1 - Şartnamel~ri ayrı, ayrı yapılmış Harta kıtaerleri için aşağıda eksiltme gün ve saatleriyle mu• · 

bammen bedellerı yaulı (3) kalem yiyecek açık eksilme ile satın alınacaktır. 
2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin de muvakkat teminat mat. 

buzlariyle vaktında Cebecide Harta Genel direktör} üğü satın alma komisyonuna gelmeleri .(1212) 
Muhammen Mikdarı 

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

Kilo 
300 
500 
600 

teminatı M. 
Lira 

14 
14 
18 

Kunıtı. 
63 
25 
00 

İhale tarihi. 

23/10/ 936 
23/10/936 
23/ 10/936 

Günü 

Cuma 

" 
" 2-4817 

Saatı · 

13 
14 
ıs 

Harta Genel Direktörlüğündeıı: 
1 - Harta eGnel Direktörlüğü matbaası için aşağıda yazılı matbaa hurufatiyle pirinç çizgi açılC 

eksiltme ile satın alınacaktır. • 
2 - İstekliler şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin de 105 lira 82 kurus temi• 

nat makbuzlariyle 23·10-936 cuma günü saat (10) da Cebecide Harta Genel Direktörlüğü Satın Alnıa 
komisyonuna gelmeleri. ( 1261) 2-4818 
Muhammen bedel Mikdarı 

Lira Kuruş Cinsi Kilo. g. İhale tarihi Günü Saatı 

10 1327 00 Matbaa hurufatı 379,15 
84 00 Pirinç çizgi 21 00 

23/ 10, 936 Cuma 

Yeııi 
SİNEMALAR Halk 

BUGÜN BU GECE 
Henry Berneslein'in meşhur 
eserinden iktibasen sahneye 

alınan 

SAl\ISON 
Baş Rollerde : 

Sanatın son merhalesine erişen 
dahi sanatkar 

Harry Baur ve Gs.by Morlay 
Ayrıca : F oks Diinya Haberleri 

BUGÜN GÜNDÜZ 
MONTEKARLO KRALI 

GECE 

ŞlRLEY Ast 

Baş Rolde : Shirley T emple 

Sa hah saat 1 O da ucuz halk 
matinesinde 

BEY AZ RAHiBE 
İlaveten : Canlı Resimler 

Bir sinemada gösterilen Dünya Haberleri diğerinde gösterilmez 


