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UÜRDÜNCU BE\~Az 

iki gün evvel çıkar: Resmi Ga
aete, bir talimatnamenin meriycte 
lr.onulmuına dair olan kararna
Qıeyi neşretti. 

Ziraat, Sıhat ve içtimai Mu
~"~.net vekaletlerinin beraber
ce ha:t;ırlamı~ oldukları bu talimat
name, biribirine girift iki davanın 
hal suretlerini göstermekte ve 
memleket ekonomisinde rolü olan 
Uçüncii bir meseleye de çok ya
kından temas etmektedir. 

Bahsetmek istediğimiz bu ehe
ıniyetli vesika çeltik ekimi kanu
nunun tatbik şekillerini izah eden 
la.limatnamedir. 

ilk bakışta, yalnız pirinç zira
C\ti ile ugraşanları alakalandırmak 
lazım gelen çeltik ekiminin ziraat, 
iiien ve ekonomi bakımlarından 
bütün yurddaşla.ra şamil bir ehe
rniyeti olduğu içindir ki iızerinde 
duruyoruz. 

Fih·aki, cumuriyele kadar çel
tik ziraatı, bir h a t a k l ı k zi
raatı sanılmış ve prinçcilikle geçi
nen yerler imiz, bundan dolayı, bi
rer sıtma yatağı haline gelmişti. 
Diğt!r tarnt lan memlekette mil
Yonlarca lira kıymetinde binlerce 
ton pirinç sarf edildiği için dişarı
Ya da bir çok paramız çıkıyordu. 
O zamanki vaziyeti, bir kaç rak
kaın)a aulatalım : Cumuriyet hü
kUıneti hu işi ele almadan önce 
çeltik ziraatine tahsis edilmi~ olan 
arazi 11.028 ht!ktar kadardı; birer 
~ataklıktan ibaret olan bu toprak-
ardan l 0.076 lon pirinç almıyor

du, Halbuki her yı) memlekette, 
orta bir hesabla. 23.380 ton pirinç 
ıarfediliyor ve bunun İçin de baş
ka memleketlere 3.036.440 lira ve
tiliyorclu. Bu parayı tas6rruf et
tnek demek, daha J 4.000 hektar 
toprağı bataklık haline getirmek 
Yani sıtma mikrobunu bu nisbette 
llıenı iekete yaymak demekti. 

Bu halıle içinden çıkılmaz bir 
lnuamma olan c e l t i k mesele
'~ni, sihat bak-ı~1mdan zararsız, 
~ıraat ve ekonomi bakımlarından 
Çok faydalı bir i ş haline_.ı:etir
?nek için, cunıuriyel hi.ıkümeti. her 
hususta lakibcttiği ilmi yollardan 
)Ürüdü : 

1 • Meseleyi mütehassıslarına tet
.l{ık ettirdi· 

' . lhtısas sahibi gençler yetiştir. 
dı. 

' 
Çeltikçiliği ıslah etti. 
T akib fikri le tatbik olunan bu 

~rogramla çeltikçilik de memle
ette kökleştirilmiş oldu. 

Bugün, islah, edilmiş tohumla
l"ınıız, fenni sulama usulile sula
l\ıln tal'lalarda, bu işle uğraşanla
l'ın aihatini bozmadan ekilip hiçil
~ekte, çeltik fabrikalarında ayık-
1\Qıp satılmaktadır. 
. Son zamanlarda, Türkiye' de f 1rinç ziraatine tahsis edilmiş bu
Urıan toprakların genişliği 31.423 
~ektar ve bu arazinin verdiği çel
lık miktarı da 50.384 tondur. 

. Türkiye 1934 senesindeııberi 
l>ırinç idhal etmemekte, ve halta 
'-.ı da olsa, başka memleketlere pi
.. ınç satmaktadır. 

Diyebiliriz ki yeni talimatna
~e, bu ziraat, sihat ve ekonomi 
~eaelesini, pratik esaslar daire
t•nde, memleket için faydalı ve 

1 atı ıekilde halleden bir vesika O· 

tl\rak, tarihi bir dönüm noktasını 
~t ediyor. * * :. 

• 
B. Şükrü Kaya 

geliyor 
lstanbul, 14 - Dahiliye vekaleti hu

'~•Usi kalem müdürü Cenevreden şeh. 
~tr\ize döndü. Dahiliye vekili ve C. H. 
..... genel sekreteri B. Siikrii Kaya şimdi
\ 

1Yanadadır. Bir kaç gtine kadar An-
araya gelecektir. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

ihtilalci tayyareler Madridi bombaladılar 
General Dölano kuvvetleri cenubta üç koldan 

ilerliyorlar; Oviedo düşmek üzere 

Ademi müdahale komitesi enerjik tedbirler almazsa 

Ademi miidahale komite.sinin dört azası soldan sağa: BB. Mcnezes (Portekiz), 
Prens Bismark (Almanya), Grandi ( ltalya) ve Kagan (Sovyetler Birliği) 

Londra, 14 (A.A.) - Röyter ajan
sının teyid ettiğine göre, Sovyet hükü
meti miidahale etmemek komitesine ye· 
ni bir nota vermemiştir. Lord Plimut 
bu mesele hakkında dün fransız büyük 
elçisi B. Korben ile görüşmüştür. Mos
kovadan gelen bir habere göre Sovyet· 
ler Birliğinin Londra elçisi f r.giltere-

ye hareket etmiştir. Dış işleri bakanı 

B. Litvinof mlidahale etmemek anlaş
masına muhalif hareketler hakkında 

hemen enerjik tedbirler alınmasını is

temek hususunda büyük elçiye kati ta

limat vermiştir. Bu gibi tedbirler alrn· 

madığı takdirde Sovyet Rusyanın ko

miteden çekileceği hakkında yeniden 

tebligat yapılacağı Moskovadan teyit 
ec!ilmemiı:-tir. 

Sorn•tler Rirliiii ademi miidalw-. ' 

it• lwmite11indf•n ayrılucal; mı? 

Londra, 14 (A.A.) - Niyuz Kroı ikl 
g:ızetesinin Moskovadan aldığı haber
lerA göre, müdahale etmemek komitesi 

B. T. Rüştü Aras 
Belgrad(la 

Dış Bakanımız B. Stoya
dinoviçle mühim müla

katlar yaptı 
Belgrad, 14 (A.A.) - Türkiye hari· 

ciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, bu 
sabah Viyana'dan buraya gelmiştir. Dr. 
Aras B. Stoyadinoviç'i ziyaret etmiştir. 

Hel1:ratl /.(llrmda 

Belgrad, 14 (A.A.) - Türkiye hrri
ciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras bu 
sabah Viyana'dan buraya gelmiş ve is

tasyonda protokol şefi Marinoviç. baş· 
bakanın hususi kalem müdürü Protiç i
te dıŞ bakanlık erkanı ve Türkiye mas
lahatgüzarı ve el~ilik erkanı tarafından 
selamlanmıştır. 

(Sonu J. üncü sayfacl<ı) 

B. Bek niçin Parise 
gidiyor? 

Paris, 14 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfillerden öğrenil~iğine göre, Polon
ya dış işleri bakanı B. Bekin Parisi zi
yareti büyük siyasal bir ehemiyd atfc
dilm_emektedir. B. Bek Pariste B. Blum ve 
lvon Dclbos ile görüşecektir. 

Vorşova, 14 (A.A.) - B. Bekin Pa
ris seyahati hakkındaki resmi tebliğde, 
bu seyahatin hususi mahiyette olduğu, 
ve Bck'in Paristeki ikam"ctinden istifade 
ederek B. Delbos'a bir nezaket ziyareti 
yapacağı bildirilmektedir. 

(S~nu s. inci sayfada) 

hiç bir şey yapmamakta devam ettiği 
takdirde, Sovye_tler Birliği komiteden 
arrı!acaktm 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

TAS AJANSININ 

BILDIRDICINE GÖRE: 

Bulgaristanda bir 
hük.üınet darbesi 

hazırlanıyor 
Seôm kmmnıı ·yiiziiudcrı na: 
zir '7r arasında anla§mazlık 
ç.:.ıı. 

Kıra! Boris 

Moskova, 14 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor : 

Gazetcleıin Viyanadan alarak neş
rettikleri haberlere göre, pulgar Çankof 
partisinin Bulgaristanda şiddetli bir 

(Sonu S. ınci s&yfada) 

B. THOREZ'IN NUTKUNUN 

PROTESTOSUNDAN SONRA 

Fransa hadiseyi . 
l{apanmış sayıyor 

Fransızlara gifre bu mttuk. 
Mein Kam/)/ adlı kitabla 
ulman dt?ulet adamlarının 
si>zlerirıe haklı bir ceva~tır. 

Paris, 14 (A.A.) - Kotnünist par
tisinin basın bürosu, on beş bin Alsas
lının önünde ve komünist, sosyalist, 
radikal sosyalist. ve umumi iş konfe
derasyonu azasından mürekkeb halkçı
lar cephesi mensublarının alkışları ara
ısnda B. Thorez tarafından söylenen 
nutkun metni yakında neşredileceği

ni bildiriyor. B. Thorez, on beş bin al
saslı önünde. komünist, sosyalist ve 
radikal sosyalisti fransız demokrasisi 

(Sonu 3. üncü sayfada) 
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Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır 

, _____________ . .....,._ 

HER YERDE 5 KURUŞ 

DiL üZERiNE TETKiKLER 

«Dakka» 
Günes -

ve «Dikkat» Kelimelerinin 
Dil Melodiyle Analizi _, 

Dakka ve: Dikkat sözlerinin Arap
çadan alınma olduğunu sananlara, on
ların ne kadar saf Türkçe olduklarını 
göstermek için küçük bir tetkik yap· 
mayı faydalı gördük. 

Not: Lugatlerde (*) Arapça olarak 
gösterilen şu kelimeleri gözden geçire· 
lim: 

ı) Dakk: urmak, çekmek, çalmak: 
bir nesneyi izhar eylemek 

2) Dıkk: yufka ve ince nesne, ve 
sıtma envaından hümayı dık 

3) Dikkat: ince itmek, ve 2iyade 
fikredip ayırtJnak,, ve küçürek nesne, 
sagir gibi 

4) Dukkat: şol toprak ki yel anı 

yerden süpürüp savurur ve salık olun· 
muş nesne 

5) Dakika: anlaşılmasr güç. muhtacı 
dikkat olan keyfiyet; bir dakikai fen
niye 

§ - Bir derecenin veya bir saatin 
altmı~ta biri 

Bu beş kelimede göze çarpan mana
lar şunlardır: 

a) Urmak (kapuya) 

(*) Kamus Tercemesi, Ahteri Ke- J 
bir, Naci Lügati, Kamusu Türki. 

Ya.zan: · NAiM ONAT\ 

b) İnce, küçük nesne; bir dereceniıc 
veya bir saatin altmışta biri (dakka), 
izhar etmek, 

c) Sıtma nevinden hastalık, ıstırap 
d) Ziyade fikredip ayırtmak (dikof 

kat). muhtacı dikkat olan keyfiyet. 

Not: Yukardaki manalara tekabür 
eden aşağıdaki kelimeleri de görc.liın: 

1) Dok + un 
Dağ + ay = dokunmak (Yakut 
Tağ + ay Dm LCıgati) 
Dağ 4 · ıy İhtar: Bu kelimelerin. 

hepsi dakka"nın aynı .. 
dır. 

D.cğ -+ mek temas. te ir et-
mek (Kamusu TiırkiJ 

b) Diki - cüzü (Atom) (Tu'\fe .. 
tüzzekiye); dane (Derleme: IspariaH 
habbe (Derleme: Samsun). 

Dıka = nokta (ufak leke manasmaı' 
Derleme: Urfa) 

Dığ + ıl = habbe (Derleme: Tokat. 
Erbaa) 

Dağ + al ::: gubar (Derleme : Kon4 

ya) 
Doğ + da\i = nevzat (Derleme: E

ğirdir, Maraş. Antalya, Dörtyol) 

. (Sonu S. irıci sayfada) 

-=:====================================================-==-

Italya silahlanıyor , 
. 
İl ava ve deniz kuvvetlerine bilhassa 

e lı em i y e·t verilecek 
İngiltere'nin deniz kuvvetlerinin siklet merkeziGi 
değiştirmesinden korkan İtalya, Akdeniz için 

onunla bir anlaşnıa yapmak istiyor. 

Roma, 14 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: İtalya tarafından askeri 
sahada sarfcdilmekte olan ve nazırlar 

meclisi tarafından son tebliğde alenen 
bildirilen mesai, bilhassa donanma ve 
tayyarecilik ~basında yapılmaktadır. 

Bu da gösteriyor ki İtalya'nın en ziyade 
alaka göstermekte olduğu nokta, Akde
nizdir. Bu alakayı gösteren bir hadise 
daha vardır. 1941 deki millctlerarası ser
gi Ostie'de açılacak ve parolası "Roma 
denize doğru .• " olacaktır. Bu sergi, 
Romanın denize doğru inkişafına yara· 
yacaktır. 

Kara kuvvetleri. Avrupa'da Alp dağ
larının teşkil etmekte olduğu tabii smı-

ra karşı vuku bulacak her hangi bir ta• 
arruzu def için kafi sayılmaktadır. 

Buna karşı İtalya yarımadasının 
coğrafi vaziyeti, bilhassa İtalya'nın bun
dan böyle Afrika'da hayati menfaatlerıe 
sahih olması bakımından kuvvetli bir 
donafnaya malik olmasını amirdir. 

İtalyanın kıyılarını koruyacak olan 
donanmanın harckfitma istinadgah teş
kil eyliyeceği yeni deniz işleri ihdası i

çin yüz kırk milyon harcanacaktır. 
Donanma için yapılması düşünülen 

çalışmalar, İngiltere'nin Akdenizdc yap
mak istediği hazırlıklara kısmen cevab 
teşkil etmektedir. 

(Sonu S. inci sayfada) 

1 ,, 

Yukarda: ltalyan hava 1iuv1tetl • 
ri tayyarecilik kuruluşunun 13 üne ! 

yıldönümü dolayrsiyle geçid resm 
yaparlarken. 

Aşağıda: ltalyan donannıasrnm ' • 
1lİ cüzütamlarrndan Trente kruvazörü 



SAYFA 2 

HE~ 
1 ŞfE:V'IQ)fE:N 1 

..._ ____ [BöRA;z 
El sıkma dii"ınanlan ... .. 

Belki biliyorsunuz: Avrupada bir "el sıkma düşmanlarr kulübü" kurul
muştur. Bir İngiliz gazetesi, bu münasebetle yazdığı bir makalede diyor ki: 

''Bütün avrupalılar ve amerikalılar, rastladıkla11 bir adamın ister uzun 
zamandan beri, ister yeniden tanımış olsunlar, elini tutup sıkmayı bir ki· 
bar/ık, bir centilmenlik sayarlar. 

Çinliler bizden üstündürler. Neden biliyor musunuz? Onlar, birisiyle 
karşılaştıkları zaman onun değil, kendilerinin elini sıkmak suretiyle selam 
verirler." 

Bazı müsafahaların dakikalarca sürdüğünü, sizin ve karşınızdakinin 

elinin terlediğini hatzrlıyarak bu kulübe girmek auusu gonlünüzden 
geçiyor mu? 

Zihin jimnastiği: 

Geçende çıkan bir yangında bir itfaiye neferi merdivenin orta.<ıında 
hortum sıkıyordu. Duman azalmağa başlayınca nefer ü~ b:ısamak daha çık
tı. Ancak, ansızın yılan gibi uzanan ateşten bir dil, kahraman adamı beş 
basamak inmeğe mecbur etti. Fakat yangın sönmeğe yüz tutunca yedi ba
samak trrmandı ve ateşin sönmesine kadar orada kaldı. Yangın sönünce 
geriye kalan altı basamağı da aşarak binanın içine kadar girdi. 

Şimdi siz söyleyin, merdivende kaç basamak vardı? 

lstanbulda toplanan Balkan tıb kongresi dolayısiyle dün yazmağa baş
ladığımu hekimliğin sayılı tarihlerine bugün de devam edelim mi? 

Kaıı: 1618 

On yedinci asırda bütün hekimlerin kan hakliında bildikleri Galen'in 
anlattıklarından ibaretti. Bu Roma hekimine göre kan sisteminin merkezi 
olan karaciğerde alınan gıdalar, esrarlı bir şekilde mayi haline inkılap e· 
derdi. Onun fikrince kalp bir !urun gibi kanı ısıtır, akciğerler de birer 
yelpaze gibi, onu serinleştirirlerdi. 

On yedinci asırda İngiliz hekimlerinden Vilyam Harvey bir adamın 
kolunu damarlarının üzerinden sıkıca bağladı. Kalp attıkça buraya gelen 
ka11 kolu §işirdi. 

Bu tecrübeden anlaşılıyordu ki kalbin her darabanı ile kan, şiryanlar 
vasıtasiyle muhite doğru gidiyor, fakat bağlanan kısmın ötesindeki ve· 
ridler bunu geriye gönderemiyorlardı. 

Dr. V. Harvey, 1861 senesinde kanın deveranı hakkında bir kitab yaz
mış ve bu eser, tıb tarihiııde bir dönüm noktası olmuştur. 

ilk mikroskop: 1661 

ltalyan hekimlerinden Galileo'nun icad etmiş olduğu mikroskopla, Mal
pighi, veridlerle §İryanları biribirine bağlayan ince kan damarları bulun
duğunu görmüştür. Harvey, bunu ke§fedememişti. Bununla beraber ta on 
dokuzuncu asra gelinceye kadar, kanın vücudun bir tarafından öte tara
f rna oksijen, gıda ve lüzumsuz maddeleri taşıyan bir nakil vasuas: c>lduğu 
keşfedilemem:şcir. 

Hisı;;i ihtal: 18 12 

Amerikan di§çilerniden Vilyam Morton kendi köpeğinin dişı'ni çıkarrr
ken oraya eter siirmiiı ve tecrübede muvaffak olunca Masaçuzet umumi 
hastahanesi başhekimi Dr. Varren'e bu maddenin ameliyatlarda kullanıl-
masını teklif etmiştir. f 

Tayin edilen saatte doktorlar, hasta bakıcılar ve hastanın deprenmcsi
ne mani olacak kuvvetli adamlar hep ameliyat salonunda toplanmışlar ve 
Marton, hastaya eter vermiş, hasta da bunun tesiriyle uyumuş, o esnada 
ameliyat yapılmıştır. 

Ameliyat muvaffskiyetle bittikten sonra Dr. Varun, orada bulunan
lara: ... 

- Bu işte hiç bir ~ar/atanlık olmadığını gördünüz, demiştir. 
• 

ilk Antiseptik: 1860 
----~~~~~~~~ 

1860 senesinde Glaslcovda çalışan genç bir cerrah, ]osel Lester'in ya· 
ralardaki iltihaplar nazarı dikkatini celbetmiştir. Bu cerrah, bütün ameli
yatlarını büyük bir itina ve dikkatle yaptığı halde basta/arının yarısın
dan fazlası kan zehirlenmesinden olüyordıı. 

Bu hekim, Pastör'üa bakteriler yüıünden tahammür ettiği hakkındaki 
keşfini okumuş, bunun üzerine prabın tahammürü ile yaranın taaffünü 
arasında bir münasebet sezmiştir. 

Bunun üzerine bütün aletlerini ve ellerini asid Jcarbolik ile yıkamış, bu 
tıidden odasının içine sılcmıştır. 

Ondan sonra böyle temizlenen yaralarıa çabd iyi olduğu görülmil.J ve 
ıntiseptikler ondan sonra ameliyatlarda bq roıa oynamağa ba.ılamııtır. 

• •• •• • GVNLVK TAKViM ............ 

27 Recelj 

2 Birinciteırin 

Hidrellez 

Güneıin dofnıaıı 

15 Birinciteırin 1936 Pel'fembe 

135 
- Atatürk Konya'yı tereflendirdiler. (925) 

1352 
- Ankara • Sivas hattında Haydarlı köprüıünün 

yap111 bitti. (925) 

163 - Menderes üzerinde üç gözlü ilk beton köprünün 
6,11 açılq töreni yapıldı {926) 

,, batmuı 17,31 - İzmir aonbahar aakert manevralarına Atatürkün 
huzuriyle başlandı (925) 

~ ............................................. ._ ......... ~-........... ~--------

ULUS 

fST AN BUL TELEFONLARI: .,,,, 

Afgan harbiye nazırı 
cuma .s;ünü İstanbulda 

olacak 
İstanbul, 14 - Ankarayı ziyaret ede

cek olan afgan harbiye nazırr Serdar 
Mahmud Han cuma günü İstanbula 
gelecek ve bir iki gün şehrimizde kal
dıktan sonra Ankaraya hareket edecek

tir. 

Donanmamızın Maltayı 

ziyaret programı 
,. İstanbul, 14 - Donanmamızın Mal

tayı ziyaret proğrammın, İngiliz karakol 
gemisiyle İstanbula gelen yüzbaşı Skot 
ile 16 ikinci teşrin olarak tesbit edildi· 
ği haber verilmektedir. Ayni habere gö· 
re donanmamız bu seyahatten istifade 
ederek yunan limanlarını da ziyaret e
decektir. 

Elektrik şirketindeki 
kaçakçılık hadisesi 

İstanbul, 14 - İstanbul elektrik şir
ketindeki gümrük kaçakçılığı hSdisesini 
gözden geçirmek üzere Nafma vekaleti 
teftiş heyeti reisinin başkanlığıncla se
kiz kisilik salahiyetli bir hevet bugiin 

~ . 
şirket merkezinde çalışmaay ba~ladı. He. 
yet reisinin söylediğine göre tahkikat 15 
gü kadar sürecekt fr. Kaçak-olarak ele 
geçirilen malzeme mahkeme kararına 
kadar gümrüğe nakledilecektir. Davada, 
kaçakçılığa müsamaha ve kaçakç•lığı 
teşvik eden alakalı şirket amirlerinin va
ziyeti şayan ,dikk~t olacaktır. 

Eski bir harbiyeli öldü 
İstanbul. 14 - Harbiye mektebinin 

kıdemli talebelerinden mütekaid müşir 
Kazım (Paşa) 97 yaşında olduğu halde 
öldü. Cenazesi yarın kaldırılacaktır. 

Bir alman mütehassısın 
pamuklarımız hakkında 

fikirleri 
İstanbul, 14 - f stanbula gelen al

man pamuk büroıu şefi Pabst büronun 
mesaisi hakkında ezcümle ıunları söyle. 
di: 

"- Alman ticaret müesseseleri ha
riçten yapacakları mübayaaları ve mü
bayaa fiatlarını evvela büroya bildirmek 
mecburiyetindedirler. Büro bu fiatlan 
muvafık gördüğü takdirde mübayaata 
mUsaade eder. Ben Türkiyeye pamuk 
mübayatı içi ndeğil, türk pamuğunu tet
kik için geldim. Elyafı müsavi ve müte
vazin pamuk yetittirmeli ve mümkün ol
duğu kadar fiatlannı:z:ı tesbit etmeliai
nj:z:. Bilhaua bu fiat esasında dünya pi. 
yasası üzerinde derin tetkikler yapılma
sı, umumi iıtihsalahn ve fiatların daima 
göz önünde bulundurulması faydalıdır. 
Almanyaya yapılacak satışların inkişafı 
hakkındaki fikrimi ancak pamuk mrn-

' takalarıntzda yapacağım tetkiklerden ve 
ıaiahiY.etli adamlarınızla yapacağım ko
nuşmalardan sonra söyleyebilirim. Ben 
phsen türk pamuğunun müşterisi ola
rak kalabileceğimizi sananlardanım." 

B. Pabst İzmirde 
lzmir, 14 (A.A.) _ Şehrimizde bu

lunmakta olan alman pamuk ithalatı 
kontrol dairesi başkanı her Pabst refa
katinde Bremen fahri konsolosumuz ol
duğu halde Menemen'e giderek uray 
f idanlrğında yetiştirilen tecrübe pamuk. 
tarını gözden geçirmişlerdir. Nazilli pa· 
muk istasyonunun verdiği tohumlardan 
yetiştirilen bu fidanlıkta elde edilen ne
ticeler çok iyi bulunmustıır. Menemen'
in gelecekte değerli bir, pamuk bölgesi 

Profesör Nimbus'ün maceraları: Profesör çcoukla rocuk olmayı sever. (Le Journal'den) 

I 

İlibsad ve Maliye 
• 

V ckillerimiz Elaziz· 
den ayrıldılar 

E15z!z, 14 (A.A.) - İktisad ve mali
ye vekilleri dördüncü umumi müfetti1 
general Ab lııllah Alpdoğan dün Ergani
de Gulem"ln krom f!ladenlerini ve bakır 
m"' oen!ı:orinin vaziyetini tetkik ettikten 
sonra trenle Yolçatıya oradan da oto
mobilleriyl~ şehrimize geldiler. Vekiller 
refa1:atterindeki mütehassislarla öğleden 
sonra Gebana giderek madeni tetkik et
tiler. Gece şereflerine halkevinde bir zi
ya fet ver'ldi. Vekiller Adanaya gitmek 
üzere Etazizden ayrıldılar. 

Bir yunan vapııru 
Marmarada 
karaya oturdu 

İstanbul, 14 (A.A.) - Yunan ban
dıralı Panaghiı vapuru ~brail limanın
dan Man!rester'e yedi bin beş 'yüz ton 
hububat hamulesiyle giderken evvelki 
aksam Marmarada Zencir bozan mevki
inde karaya oturmuştur. Kaza yerine 
türk gemi kurtarma anonim şirketinin 
Çanakkalede istasyoner Alemdar kurtar
ma vapuru yeti~miş ve azamt mesaiyi 
yapmasına rağmen kendi kendine kurtar
ma imkanını görmiyen kazazede gemi 
kaptanı bu sabah kurtarma işini Alem
dar tahlisiyesine vetmi!tir. Ktirtarına i
şinin ehemiyetli bir derecede olmasından 
gemi kurtarma _şirketi ikiı?ci b~r kurtar
ma gemisini yardıma gönder~ek ~ec
buriyetinde kalac~ğı tahmin olurı,makta
dır. 

Artvinde pehlivan 
güreşleri 

Artvin, 14 (A.A) '- Çoruh vilayeti 
içindeki bütün pehlivanlann iştiraki ile 
dün büyük pehlivan güreşleri yapılmış· 
tır. Güreşler akşapıa kadar silrmliştür. 

Halkda pehlivanlığa karşı büyük bir 
alaka vardır. Esasen Yusufeli, Ardanuç, 
Şavşat en iyi pehlivanlar yetiştiren yer

lerdir. 

Ü~üncü umumi müfettış
lik bürosu Trabzona 

taşındı 
Erzurum, 14 (A.A.) - Üçüncü u

mumi müfettişlik bürosu Trabzona ta. 
şınmıştır. Burada yalnız inşaata aid iha
le işlerini takib etmek \lzere bir mimar 
kalmıştır . 

Büro ilkbah~rda tekrar Erzurma ta-

tınacaktır. 

Dii11iik paralarla satılmış 

maJtar hakkında 

İktisad Vekaletinin 
bir tebliği 

1 . 
lktısad Vekaleti Türkolis §ubele-

rine a§ağıdaki tebliği göndermiştir: 
ı. - Düşük paralarla yapılmış ve he

nüz sevkedilmemiş mallara aid satış mu
kavelelerinin tetkik edilebilmesi için işbu 
ihbar tarihinden itibaren beş gün zar
fında Türkofis şubelerine asıllariyle be· 
raber kopyalarının, Türkofis şubesi bu· 
lunmayan yerlerde doğrudan doğruya 

Ankarada iktiaad vekaletine mezkfır mu
kavelelerin kopyatannın gönderilmesi 
lazımdır. 

2. - Bu tarihten sonra gönderilecek 
• mukaveleler iktisad vekaletince yapıla
cak tetkike esas teşkil edemiyecektir. 

3. - Mukavelelerin asıllariyle kop
yaları karşılaştırıldıktan ıonra asılları 
tüccara iade edilecek kopyaları vekSle. 
timize gönderilecektir. 

(A. A.) 

olmağa namzed bulunduğu müşahade e

dilmiştir. 

Bir mecmua mahkemede 
İstanbul, 14 - "İstanbul aeıi" mec

muasınôa İstanbul gazeteleri aleyhinde 
ağır netriyat yapan Naci İsmaille meı
mua mesiıl müdürünün muhakemelerine 
bugün başlandı. 
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Aı·tvinde kaymakam 
ve nahiye müdür .. 
lerinin toplanbsı 
Artvin, 14 (A.A.) - Çoruh vilayeti 

kaza kaymakamlariyle bazı nahiye mü• 
dürleri valinin başkanlığı altında toplan• 
mışlardır. Toplantıda viliyetin kurulu .. 
şundanberi idari, mali, iktisadi, aıhi ve 
kültürel sahada alınan tedbirler ve ya.. 
pılan işler ve alınan neticeler gözden ge• 
çirilmiştir. Bilhassa yol faaliyeti ve mek• 
teb işleri üzerinde kaymakam ve na~i· 
ye müdürlerinin müıbet verimli faaliyet• 
leri takdirle karşılanmıştır. Muhtelif gö• 
rüşmeler neticesinde yeni alınan tedbir• 
ler arasında köylünün kalkınması mut• 
lak bir emniyet ve refahı istihdaf edcd 
ve bu sahada en geniş manada salahiyet: 
ve müeyyedeleri ihtiva etmekte bulunan 
köy kanunu tatbikahna daha fazla ehe. 
miyet ve hız verilmesi ve bu sahada sa• 
hil noktasında çay, fındık, dut fidant, 
kümes hayvanları yetiştirmek ve iç ka .. 
zalarda gene çah~malann artırılması ci• 
betleri görüşlitmüş ve kararlaştmlmıf'" 
tır. Çoruh vilayetinin faal idare amirleri 
bu toplantılardan memnun olarak i1le• 
ri başına dönmüşlerdir. 

El işleri ve kü,glik 
sanatlar sergisi 

Tarihi eserler bakımından ~oli 
zengin olat>ak 

J.ktısad vekaleti, memleketimizde iUc 
defa açılacak ve yurda bir gelir kaynağı 
yaratacalC olan elişleri sergisinde ata• 
larımızın göz nuruyla: işlenmiş her çe• 
şidden tarihi el işleme eserlerini bütüıt 
haşmetiyle te!hir edecektir. Bu maksa• 
dı termn "çin tatanbuldalii müzelethniz· 
de eşya seçmeğe memur edilen mütehaa.. 
sıs dekoratoru on iki liste hazırlıyaratC 
tarihi eşyayı büyük bir dik'katle atınnı§: 
ve müze tarafından sergiye yollanmaki 
üzere İstanbul Türkbfisine teslim edil .. 
miştir. 

Bu listeye göre ayrılan eserler ara• 
sında Topkapı müzesinden 16-18 inci a
sırlara aid muhtelif renklerde kuşaklar, 
ipek mendiller, donlar, yaldızlı kaftan 
ve hılatler, kadın ve çocuk elbiseleri, 
samurlu eldivenler, 15-17 inci asra aid 
türk kumaşlarından kadife entarilikler; 
kuma~ yelpazeler, taJvarlar, gümüş eşya 
olarak 16-17 inci asırlara aid kahve ıtili • 
ve ibrikler, mangallar, kahve cezveleri 
ve teferrüatı, sefer tasları, muhtelif boy
da üzerleri sedef kakmalı kuş kafesleri, 
altın yaldızlı ve fil dişli, firuze işlemeli 
aynalar vardır. 

Türk ve islam asan müzesinden alr
nan ve türklerin ilme verdikleri kıymeti· 
nin büyük şahidlerinden tezhipli kitab
lar bilhassa nazarı celbetmektedir. Bun· . . 
lar arasında kur'an ve rnahfazalan, ~n • 
amlar, muhtelif el1azması divanlar var-

dır. Ayrıca teşhir edilen Gürdes ve ha• 

valiıine aid muhtelif desenli aeçcadııler. 
ve halılar sergiyi gezeceklerin gözlerine 
hakiki bir ziyafet çekecektir. 

Harb sanatında çok mahir olan ced
lerimizin kendileri yapıp imzalarını at
tıkları oklar, yaylar, ok kandilleri, te%. 

yinattı fitilli çakmaklı kale tüf ekleri, ta• 
bancalar, altın tezyinatlı miğferler n at 
başlıkları, lale ve ıümbül çiçekli kalkan· 

tar çok değerlidir. 

tzmirde tütün satışı 
başlıyor 

İzmir, 14 (A.A.) _Gerek inhisarlar 

idaresi ,gerek yabancı tütün kumpan• 
yaları eksperleri tütün bölgelerin~e tü• 
tünün mikdar ve kalitesini tespıt et• 
mektedirler. Bu yıl tütüh ürününün ne

faseti çok yüksek olduğundan türk tU· 
tünü almağa karar veren Çekoslovak• 
ya, Avusturya ve Amerika gibi yaban• 
et rejileri ve kumpanyaları memurları 
da tütün vaziyetini incelemekle mcş· 

guldürler. Mahsulün idraki tamam ol• 
muş ve her tarafta denk haline konul· 
mu~ olduğundan piyasasının geçen yıl• 
tarda olduğu gibi inhisarlar tarafındaıt 
yüksek bir fiyatla açılması beklenmek• 

tedir. 
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Ademi müdahale komitesi enerjik tedbirler almazsa 

Sovyetler komiteden çıkacakmı? 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

lrırnal dö iUoskıı'mm bir ·y(l.zısı 
Moakova, 14 (A.A.) - Jurnal dö 

Mosku baş makalesinde diyor ki: 

uı..ondra komitesinin celsesinde yap
tıldarı müdahaleleri ve bilhassa takın
dıkları vaziyetle, faşist devletleri mü
lneasiUeri, dünya kamoyu, İspanyol hü· 
küıncti ve nihayet Sovyet hükümeti ta
rafından yapılan ithamJarın ne kadar 
haldı olduğunu teyid etmişlerdir. 

Verilen vesikalarda gösterilmiş olan 
ıniidahale etmemek anlaşmasını çiğne· 
ıne hadiselerini inkar etmenin müm
kün olamıyacağmı anlıyan İtalya, Al
manya ve Portekiz mümessilleri çok 
kolay bir usule baş vurmaktadırlar. Bu 
uaııı, ithamları küstahça ret ve hakare
te uğramış masumluk rolünü oynamak 
teklinde tecelli etmektedir. 

Grandi, hlikümetine karşı yapılan 

ithamları inkarlar içinde boğmağa ça· 
1'1nlııtır. Bismark, Sovyet delegesinin 
beY&natının komite salahiyetinin dışın
da olduğunu, çünkü bu kmoitenin usul 
kaıdeJerine riayet etmediğini söyleme· 
le teşebbüs etmiştir. Fakat Portekiz 
lb\iıneasiti bütün rekorları kırmıştır. Bu 1 
lbfbneasil, Sovyet müdahalesinin düş
~ca bir hareket olduğunu söylemiş 

ve Portekizle Sovyetler Birliğinin dip· 
lomatik münasebetlerde bulunmarnala·· 
rını lüzumsuz yere bu işe karıştırmı§:· 
tır. 

Faşist devletleri miimessillerinin va· 
ziyeti hiç kimseyi hayrete düşürmemiş· 
tir. Fakat, müdahalecilerin taktiklerini 
tamamiylc açığa, ve iftiralarını 

yüzlerine vurmuş olan Sovyet delege
sinin müdahalesine rağmen, öteki mem
leketler mümessillerinden hiç biri, men
faatlerinin icab ettirmesi lazım geldiği 
mukavemeti müdahaleci devletler de
legelerine göstermemişlerdir. 

Bilakis, Londra komitesinde göriilen 
hareket, faşist mlidahalecileri nizama 
sevketmek için yapılan Sovyet teşeb
büsünü kırtasiyecilik altında boğmak 
arzusundadır. Sovyetler birliği hükii· 
meti böyle bir vaziyete tahammül ede
mez. Soyet politikası İspanyol mesele-

sinde kuvvetli ve sarsılmaz şeklini mu• 
hafaza etmektedir. Faşist ihtilal hare· 
ketinin başlangıcından beri, Sovyet 

Rusya, İspanya iç iperine yapılan mü· 

dahalenin durdurulması için bir takım 

teşebbüslere girişmişti. Bu müdahale

nin bir an önce bitmesi ve Londra ko· 
mitesinin gecikmeden verimli tedbirler 
alması lazımdır.,, 

ihtilalci tayyareler Madridi bombaladılar 

General Dölano kuvvetleri cenubt.a üç koldan 
ilerliyorlar; Oviedo düşmek üzere 

durgos, 14 (A.A.) - D. N. B. A· 
jaııaının haber verdiğine göre, nasyo
llaliat kuvvetlere me!l'ub üç bombar· 
dıınan ve iki avcı tayyaresi tarafından 
.. adrid'e karJı yapılan bombardıman 
hareketi, çok tiddetli bir şekilde cere
)lQ etmiıtir. Nuyonalist tayyareler 
kıılaları, fabrikaları, ve kızıl miliale
tin birçok toplantı yerini bombardı· 
lban etmiılerdir. Tayyareciler, bom· 
bardımanın şehirde büyük bir panik 
"Yandırdığını müşahede edebilmişler· 
dir. 

b.tualciler Teruel'de bir huruç 
hareketi yaptılar 

Rabat, 14 (A.A.) - Kadiks radyo· 
•u bildiriyor: Teruel garnizonu, bir 
buruc hareketi yaparak marksistlerin 
bir- müfrezesinl ağır zayiata uğratmıı 
l'e birçok mevaıi elde etmiştir. Mark
tiatlerin 146 ölü bırakarak terketmiş 
OlduJ:tarı Siguenza'nın zaptından son· 
ta ııa.yonaliatler Guadalajora ve Alka· 
la de Henarea \berine yürümeğe haf· 
laaııııtardır. 

'4ıiler Oviedoya girmel 
~reler 

Sevil, 14 (A.A.) - Radyolar, Sier· 
ta dö Kordu'da harekit yapmakta olan 
tiç naayonaliıt kuvvetinin Penparroya, 
l>ucblo • Nuevo ve Del Tetıi6ilie'yi 
tle geçirmiı olduklarını habe.r vermek· 
tedir. Kumandanlık, tlrtarelcrde buJ 
lUııaıı 1rtibat ajanları marifetiyle ku· 
Slttna, harekitını tanzim etmittir. Düf• 
illan, mühim zayiata uğramıı ve mühim 
bıİkdarda malzeme bırakınıttır. Gene
tl] Uano, Pcnaroya bölgesinin ele ge· 
Siritmeıinin çok mühim olduğunu, 
$\inku zengin madenlere sahib bulun• 
duğunu bildirmiştir. 
, General, albay Alonso'nun liuman
daıı altında bulunan Galice kolunun 
.O\liedo bölgesinden birçok stratejik 
::ktaları ele geçirmit olduğunu ve bu 

VVetin bugün yarın Oviedo'ya gir· 
~l muhtemel bulunduğunu beyan 
~!tir. 

o~iedoda bir klfla bombardı· 
man edildi 

~ lıladrid, 14 (A.A.) - Hükümet, aıa
•1daki beyannameyi neşretmiıtir: 

Oviedo sokaklarında harb etmekte 
:ıan nıaden itÇileri &.ilerden mühim 
fr.ir kütlenin sığınmıı olduğu Pelayo 
•tlasını bombardıman etmittir, 

Cenub cepheıirlde 
t Paris, 14 (A.A.) - Havas Ajansının 

Naayonaliltlerin ordusu, general 
Kucipo dö Lano'nun kumandasında üs 
koldan ilerlemektedi.r. 

Kordu ve Pcnarroya'nm §imalinde 
nasyonalistler. Toledo vi~yctindcki 
kuvvetlerle iltisaklarını temın maksa· 
diyle günde iki ili on kilometre iler· 
Jemektedirler. 

Şarkta ve tark cenubunda nasyo
nalistlerin kuvvetleri 25 ve 26 eylfil 
tarihlerinde Espejo ve Kastro'yu zap• 
tederek Korduyu her türlü tehlikeden 
masun bir hale getirmiı olduklarından 
şimdi Jean'a doğru ilerliyorlar. Bu 
kuvvetler, halihazırda Sierra de Prie
go'daki aon mukavemet merkezlerini 
de ram etmitlerdir. 

Cenubda, Malaga cephesinde nasyo· 
nalist kuvvetleri, eyaletin etrafında a· 
şılmaz bir daire vücuda getirmişlerdir. 
Bu daire şu haattı talciıb etmektedir: 

Estepona • Ronda • Penrudia • An· 
teguera • Loja • Granada • nasyonalist• 
terin kuvvetleri, arul itibariyle mil· 
dafaaaı kolay olan mevzilerde tahusün 
etmiı bulunan dilpanı olduğu yerde 
kalmağa ıcbar etmektedir. 

Cumrırlyel(Uerin hatlarırlda 
t7asiyeı 

Barselon, 14 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabiri, cumuriyetçilerin hatlarının 

büyük 
0

bir kıammı ziyaret etmiştir. Mu
habir, isilerin Teruel tehrini İ§gal et
mekte olduklannr ancak yukarı Ara
gondaki müttefikleri ile ancak Sarago
sa mUntehi olan yol ile muhabere ede
bildiklerini görmüttür. Milislerin as
kerilcttirilmesi onların harekatını da· 
ha tesirli bir hale getinni,tir. Tcruelde 
askeri harekit yapmak güçtür. Sebebi 
de çok &rızalı olan dağlar ve milisleri 
kayalar içinde siperler vücuda getirme• 
ğe mecbur eden soğuktur. Muharible • 
rin nöbetleri muntazaman yapılmakta
dır. Fakat silah fikdanı vardır. Balık, 
et ve meyva göndermekte olan Valen· 
eiyanın yakm olmaıı ia.ge itini kolay• 
lqtırmaktadır. Denilebilir ki Madridin 
ve blitiln cumuriyetçi lspanyanıı. iatLk
bali prk kıyılarının elindedir• 

Filistin' de grev bitti 
... fakat çarpışmalar devam 

ediyor 

ULU5 

HABERLER .. --'"._, 
YENi BiR BATI 

PAKTI iÇiN 

Belçika bir proje 
hazırladı 

Londra, 14 (A. 
A. - Morning 
Post gazetesi, ya
zıyor: 

Belçika hükü· 
meti yeni bir batı 
paktı planı hazır

ı a m a k t a d ı r. 
Proje Cenevrede 
hususi görüşme· 

B. Van Zeeland )ere mevzu olmut-

tur .• Belçikada kamoy gittikçe daha 

ziyade yeni bir Lokamo paktına muha

lif görünmektedir. Belçika hükümetinin 

aşağıdaki tekliflerde bulunması ihtima. 
li vardır: 

1 - Belçika her türlü taarruza kar

şı bütün kuvvetiyle müdafaa1a çalışa

caktır. 

2 - İngiltere, bir taarruz halinde 

Belçikaya yardun etmeyi teahhüd ede

cektir. 

Böyle bir pakt iki sebebtcn d.olayı 

çok daha mühim sayılıyor. 

İr.giliz .Uel yardımı Belçikanın istik

lali için en iyi garantidir. Buna kartı 

Belçikarun iatiklati de ingiliz emniyeti 

için en iyi bir garantidir. Almanya ile 

Fransa arasında da buna benzer anlat
malar yapılabilecektir. Belçikada, fran. 

sız emniyetinin, Belçika lehinde bir İn

giliz teminatiyle en iJi zaman altına a· 

hnmıt olacağı kanaati vardır. Bundan 

bqka franuz • sovyet paktı Belçika ka· 

moyunu pek ziyade heyecana düşürınllt· 

tür. Çünkü Belçika, Moskova ile her 

türlü hal tarzına daiına itimadsızhk gös
termiştfr. 

Morning Post gazetesi öte taraftan. 

fransız hüklimetinin bef]er konferansı 

hakkında İngiltereye cevab verdiğini 

ve bu suretle 18 eylül tarihli İngiliz no
tasına 'fiiıc cevab veren memleketin Fran
sa olduğunu bildirmektedir. 

SON DAKiKA :· 

İngiliz hükümeti 
Faşistlerin nümayiş 

yapmalanna izin vermedi 
Londra, 14 (A.A.) - İngiliz faşist

lerinin reiıi Sir Osvald Mosley, bu gece 
Londra'nın şarkındaki mahallelerde ''si
yah gömlekliler"in bir yürüyüş yapa
caklarını zabıta meurlarına Lildirmiştir. 

Poliıs, fevkalade ihtiyat tedbirleri almak
tadır. 

••• fakat h;;.kiimct izin vermedi 
Londra, 14 (~.A.) - İngiliz faşist. 

terinin yapmak istedikleri iki nümayiş 
umumi nizamın ihlal edilmemesi için ya
sak edilmiştir. Son cenah, istend karışık
lıkları meselesini bugün gözden geçir
mek istiyen hükümet üzerinde son daki
kada baıkı yapmak istemektedir. Lond
ra sendikaları sekreteri iç işler· bakanı· 

na yazdığı bir mektubta hususi askeri 
ve yan askeri teşekküller hakkındaki 

kanunların tabikini kendisinden iıtemiı
tir. 

Komiinisıler J~ist kurumlarınm 
kapatılmasını istiyorlar 

Londra, 14 (A.A.) - Komünist par
tisi, Sir Con Simon'a bir mektub gönde
rerek yan askeri mahiyetteki kurumların 
aiyast partiler mensublarırun üniforma 
taıımalannın yasak edilmesini ve faşist 
kışlalanrun kapatılmasını istemiştir. 

Parti, bundan başka faşistlerin kül· 
hanbeyceıine hareketlerine bir nihayet 
verilmesi için hemen tedbirler alınması.. 
ru da istemiştir. 

lngili:s kabinesinin ilk toplantuı 
Londra, 14 (A.A.) - Yaz tatilleri· 

nin bitişindenberi ilk defa olarak kabine, 
bu sabah B. Baldvin'in reisliğinde top
lanmıştır. B. Eden, milletlerarası vazi. 
yet hakkında izahlar vermiş ve bundan 
sonra kabine, Sir Con Simon'un raporu
nu görütmüttür. Bu raporda bütün ıi
yast grupların üniforma taşımalarının 

yasak edilmesi istenilmektedir. 

Londra, 14 (A.A.) - Eden bugünkü 
kabine toplantıaında milletlerarası va· 
ziyeti uzun uzadıya anlatmıftır. Kabi· 
ne toplantısı iki saat sürmüştür. 

Mezkur meselelri tetkik etmek üze. 
Le bir çok tali komisyonlar teşkil olun· 
muştur. Kabine gelecek toplanbsını ö
nümüzdeki çarşambaya yapacaktır. 

ilıtilalciler Madrid üzerine 
ilerlemeğe karar verdiler 

Lb:bon, 14 {A.A.) - Toledo't:Wı bil· 
dirildiğine göre, nasyonalist generaller. 
den Mola, Varela ve Saliguet Avila'da 
bir toplantı yaparak Madrid üzerine he
men ilerlemeğe karar vermitlerdir. 

Bir hükümetçi tayyare bugUn Va1 :le 
İgleıiaı köyünü bombardıman etmişse 

de ancak bir asker yaralanmıştır. 
Sevil, 14 (A.A.) - Cenub ordusunun 

resmi bir tebliğine göre, naayonan.t 
kuvvetlerin Dueblo Del Terrib')'i ifgal· 
teri aıraaında karşı taraftan bir sübay ile 
107 jandarma kendilerine iltihak et· 
mittir. 

B. T. Rüştü Aras Belgradda 
(Ba§ı ı. inci sayfada) 

Saat 11 de Tevfik Rüttü Araı Yu
goslaVJa batbabn ve dıt bakanı Stoya. 
dinoviç ile birinci mülikabnı yapmlf ve 
bu mülikatı müteakib saat 12.30 da na

ib prens Pot tarafından kabul edilmittir. 
Prens Pot ve prenses Olga Türkiye 

'dı§ bakanı ıerefine bir öğle ziyafeti ver
mişler ve bu ziyafette batbakan Stoyadi
noviç ile dıt bakanlık müstepn Marti
natz, türk elçiliği menaubtan ve kırahn 
askeri ve mlilkt maiyet erkanı hazır bu~ 
lunmuşlardır. 

B. Stoyadinoviç'le mülakaı 
Tevfik RiiJtÜ Araa öğleden sonra 

bqbakan Stoyadinoviç ile ikinci bir mü
likatta daha bulunmuıtur. 

Aktamleyin başbakan Stoyadinoviç 
Tevfik Rüttü Aras ıerefine büyük bir 
ziyafet vermif ve bu ziyafette bakanlar 
ile dıt bakanlık erkinı, Romanya, Çe
koılovakya ve Yunanistan elçileri hazır 
bulunmuılardır. 

Tevfik Rüıtii Araa bu gece ziyafet-
ten sonra fstanbul'a hareket edecektir. 

ler Tevfik Rüttü Araa'ın Belgrad'ı ziya
retinden uzun uzadıya bahıeylemekte 

ve başbakan Stoyadinoviç ile yapbğı 
mülakatın ehemiyetini tebarüz ettirmek.. 
tedirler. 

Gazeteler keza Tevfik Rüştü Aras'ın 
naib prens Pol tarafından çok samimi 
bir surette kabulü ve şerefine öğle ziya
feti verilmesi üzerinde de tavakkuf et
mektedirler. 

Mülakatların elıemiyeti 

M:ı.tbuat, Rüştü Aras ile Stoyadino
( 

viç'in aabah ve öğleden sonra iki mü1i· 

katta bulunarak umumi siyaset ve bil

hassa iki memlektei alakadar eden mese

leler hakkında bir defa daha görüf)eri

ni karptaıtırmak imkinını bulduklannı 

ve bu görüşlerin tamamiyle birbirinin 
ayni olduğunu müşahade eylediklerini 

yazmaktadır. 

ROMANY A'DJ\: 

ManC'\'ra yaı>an kılaJarm 
geçid rcsr'; 

Bükreş, 14 (A. 
A.) - Rador a
jansı bildiriyor : 

Ordunun lıü

yük manevrala
rına iştirak eden 
kıtalar dün Lu
goş'da büyük bir 
geçid yapnuşur . 
Başbakan T a • 
t a r e s k o ile 
dış bakanı Anto
nesko ve başka 

bazı hüklimct aza- Krrsl ı .. arol 
sı, eski ingiliz hava bakanı Lord Loıı 
donderri ve yabancı sı.iel ateşeler res 
mi tribünde hazır bulunmuşlardır, 

Beraberinde veliahd Mişel buluna 
kıral Karol geçidi at iistünde seyret 

Hava çok mU 
said olduğunda 

gesid çok müke 
mel olmuş ve s 
yirciler üzerind 
büyük bir tesi 
yapmıştır. Manev• 
ralar bittikten so 
ra ordu şefleri ş 

lJ. 'ı ataresko r e f i n e verilen 
ziyafetle söz alan B. Tataresko, Ro
manyanın askeri kuvvetlerinin gcnişlo
tilmeai için almıf olduğu tedbirlerdea 
dolayı kıral Karola, hükümet ve mem. 
Jeket namına teşekkür etmiştir. 

Bu nutka cevab veren kırat, askerde 
gördüğü nizam ve intizaından dolayı 

te,ekkür ctmiıtir. Orduya kar'ı teahıo 
hüdlere girişmif olduğunu batırlataa 

kıral, bu teahhüdün yerine getirilmek
te oldugunu son manevralarda gördü· 
günü söylemiştir. Askerlere mükemmel 
müdafaa vasıtaları temin hu.usunda 
başlanan eser devam edecek ve başarı· 
lacaktır. Kırat nutkunu hükümete te
fekkür ederek bitirmiştir. 

B. TIIOREZ'IN NUTKUNUN 

PROTESTOSUNDAN SONRA 

Fransa hadiseyi 
kapanmış sayıyor 

(Bap 1. inci sayfada) 

içinde birlepneğe teıvik etmiştir •. 

B. Hitler hakkındaki sözlerine g~ 

lince batib, Führer'in "Mein Kampr9 

ismindeki eserinde fransız milletine 

kartı kullanmıt olduğu tecavüzkirane 
sözlere mukabele etmekten ba§ka i>iı 

ıey yapmamıttır. Führer, bu eserinde 

fransız ırkının "zenci" ırkın teairiyl4 

''piçleşmiı" olduğunu ve Franaa'yı 

mahvetmek için onu tec.rid eylemetr 

Jizım gelmekte bulunduğunu töylo 
miştir. 

FranMJ hadbeyi kapanmıt 
sayıyor 

Paris, 14 (A.A.) - Salahiyetli mab· 
filler, Almanyanın Fransa dış itler ba .. 

kanlığı nezdinde teşebbüslerde bulun· 

masına yol açmış olan hadisenin ka
panmış olduğu fikrindedir. Bu mahfil· 
ter, Almanyanın mesul şahsiyetlerinin 
birçok defalar ve hassaten aon zaman
larda Nümbergde söylenilen nutuklar
da Fransanın iç işlerine müdahale ma· 
hiyetinde sözler söylemiş ve bu suret• 
le Fransanın da pek haklı olarak mü• 
masil bir hareket ve mukabel ede bulun• 
muf olduğunu hatırlatmaktadırlar. 

Hiikiimet ve alman ıeıebbiiıü 

'Panyada bulunan muhabirinden biri 
~~0ınobil ile yapmıı olduğu bet gün: 

1
\ik bir seyahatten aonra şunları nak• 
~diyor: 

'=enub cephesinde vaziyet: 

Londra, 14 (A.A.) - Salı gUnU ak· 
mı Kudüs sokakları, grevin nihayete er
dirilmesinden duyduğu sevinci izhar 
eden halk kütleleri ile dolmuıtu. Elek• 
tcikle aydınlanDUf dükkan ve vitrinle· 
rin önünde ve kahvelerde büyük bir ka· 
)abalık vardı. Memleketin bazı kısım· 
larında t\ifek ateşi teati edilmiştir. Fa
kat son karga,alıklardan sonra nizamın 
artık esaslı bir tekilde temin edileceği 
ümid edilmektedir. 

J 
B. ıfraaın ziyareti ve 

yugoslav baaını 
Belgrad, 14 (A.A.) - Bütün gazete-

Nihayet gazeteler, Türkiye dış baka

nına Yugoalavyarun hükümet merkezin. 

de dalına gösterilen samimi ve hararetli 1 
kabulün Yugoslavya da yarattığı duy-
gunun derin bir ifadesi olduğunu kaJ· 
dctmektedirler. 

Paris, 14 (A.A.) - Hükümet otori· 
teleri, Strasburg'da yapılan komünist 
nümayişleri hakkında alman işgüderi 

tarafından yapılan siyasi teşebbüslere, 

mevzuun taşıdığı nisbi ehemiyeti at
fetmektedirler. Bu teşebbüsün yapıla· 
dığı şekil nazarı itibare alınırsa, Ber· 
tin salahiyetli mahfillerinin ona güç• 
lükle kabul edilecek bir mahiyet ver· 
mek istemedikleri anl.ışılmaktndır. 



ULUS 

Sul organizasyonu husus1ında fikir ayrılıkları 
Diin)'anın ve husu,'(iyle Avrupanın bir tin önce sullıa ve siyasi istil(rara lı·avuşması lüzumu lıer 
taraftarı teyid ediliyor. Ancak, sulhun kati lii.:mmunda birleşmiş 1:örünen fikirler, bu sulhun 
nasıl organize edileceği lıusıuunda biribirin'ilen çok ayrılmaktadır. Muhtelif devletlerin sul
lut tasarlayış tarzları arasında bugün adeta bir ııçurum vardır. En bariz ilıtüa/ italyan ve alman 
görü~leriyle diğer devletlerin nisbeten bfri birlerine yaldaşabilir addedilen tasavvurları armın
da tebarüz ediyor. Aşağıda ingiliz, italyan ve alnımı resmi görii§lerine terceman olan üç yazı, 
dünyanın beklediği sullıa kavuşması için doldurulması lazım llelen u.çurıımun derinliğini 
hiuettirecek nıahiyette'dir. ' 

lngiliz giirüşii mıntakaui paktlar lehinde. 

Times gazetesi Neville Chamberlain'in Margate'deki mu
"ıaafzakar parti kongresinde söylediği .şu nutku nefirediyor: 

- Dünya sulh..ınun kollektif haı eketle veya millet1erarası bir 
fo:i.ba~ k~vv~~i ile :nuhafaza edileceğine tam itimad edebile
cegımız bır gun gelırse, müdafaamızla meşgul olmamıza lüzum 
ıkalmıyacaktır. F akat o gün henüz gelmiş değildir, ve gelince
ye kad.ır da kc.~di emniyetimizi ve mukadderatlarının mesuli
yetini taşıdıklarımızın em~yetlerini düŞ,ünmemiz lazımdır. 
Bu h~susta gereken tedbirleri aldığımız zaman, kuvvetimizin 
ehemıyeti ve kudreti, mille tlerarası teahhüdlerimize uygun 
?la~k kollektif bir aksiyona icabı veçhile i ştirak etmemize 
ımkan verecek ölçiide olacaktır. 

. Hava ordusu huı:usunda şunları ilave etmeme müsaade edi
nız. Tayyareciliğin i.ıkişafı bizi denizle çevrili bir ada olmak
tan doğan avantajlardan mahrum etmiştir. Fakat unutıruya • 
lrm ki aynı şey dıger ı uı.etıerin zihnini de işgal etmektedir, 
ve komşular na karsı bir tecavüz tasavvurunda bulunan her
h~n~ bir hükümet için, bizim hava kuvvetlerimiz kadar müt· 
hış hır harb kabiliyetine malik bir kuvvetin, harekete geçti • 
ğinden birkaç saat sonra kendisini tedib edebileceği fikri ka • 
dar üşütücü bir düşünce tasavvur edemiyorum. 

Sullıun 11w.luı/llzllsmcla ingili:: hava 

ku vretinin oymycıe<ıiı rol. 

Bir defa tamamiyle inkişaf ettikten sonra, hava ordumu • 
zun barba karşı tasavvur olunabilecek en kudretli bir önleyici 
alocağı kanaatindeyim ve bu hava kuvvetinin yaratılmasın ı. 
hiç bir zaman bir tecavüz maksadiyle ku1lanılmıyacağı herkes
çe malCim bulunduğundan, daha büyük bir heyecan ve takdir· 
le karŞflıyorum.. 

İngıiLı: hü ümetinin silfihlanma programının Milletler Ce· 
.rniyetinden veya Milletler Cemiyetinin temin etmesi lazım ge
len kolle'·tif emniye"ten vaz geçmek manasını ıfade edecegi 
farzedihnesin. Son on iki ay zarrmda Milletler Cemiyetinin 
tarihi bizim için bazı acı tecrübeler ihtiva eder, fakat bize ba
zı fay dalı der !er <le vermiştir. Bu tecrübelerin tekerrür etmi
yeccginJc.n n .. ~•mak ıçin bu ~~rslerden ist ifade etmeliyiz. 

Mill tl r ı:emiyet i asamblesindeki pa,rlak nutkunda il , 
E cien'in sö }emiş olduğu veçhi le, paktın prensipleri doğrudur; 
fakat bu prensiolcrin tatbik metodu ilerde tadil edilmelidir. 
B izi ko.u .>:r vaziyete düşürebilecek bir yola girişmeden önce 
Mılletler Cemiyeti azalarının nereye kadar g itmeye amade ol· 
dukl"rıncl~n emin olmalıyız. Milletler Cemiyetini daha üni -
vers:l ~~parak kuvvetlendirmeye çalışmalıyız ve Cemiy tin, 
bı· .u vaziy etin doğurdugu şi kayetleri itibara almak, ve 
s •iU m::todlil rla bunların sebeblerini izale etmek için gere
ken v:~s~ala~ı ar~et~esine de ebemiyet vermeliyiz. 

Hukh~etın fıkrınce .. MilJetler Cemiyeti çerçevesi içinde 
mm . tv. paktların akdıyle sulh mahsus derecede kuvvetlcne
cel..tır. Bu paktlar mucibince, herhangi bir noktada bir ka• ga 
c ktıgı ~m:m, orada h ayafi menfaatleri olan m~lletlcr a , m 
d:ı ·arşı ı ~1 .Y~rdu1?. yapılacaktır ve garlıi Avrupa' da bö} le b r 
p~lt!ı~ ~al:d ı ~çın r;ıuzakerelere girişmek hususundaki niyetı -
n:.ı zı ıl,m ettık: Nıhayet şunu da hatırlamalıyız ki bugünkü 
dun,vanın. ve bılhassa Avrupanm kararsı zlı ğındaki sebebler 
bJsıt degıl , .komplekstirlcr. Bu sebebler kısmen siyasi iseler, 
kısmen malı ve ıktısadi güçliiklerde n ileri ge"mekteclir. Kıs
men d~ bazı parala_rın kıymeti ile d iinya fiı:ıtları seviyesi ara· 
sındakı muvazenesızlikten ileri gelmektedir. 

lwlya itli/aklura afoylıtar. , 

Roma·da çrl:an Tribuna gazetesinden: 
. :Mu~te.1 if va."'i:'etlerin biribirlerine bağlı lığ'ı ilevrimizin 

tıp: k bır ı f~desıdı~ ;. bu hal "sulh bölünmez'' prnesipiyle kabul 
e~ı . ~c;ktedır. Bu ı tıbar1 a, Avrupa hayatının hir şubebinde el
bırlıg ı V?Pmava .~avet ed ilen bir memleket, b'r başka şulıede 
sulhçu bır mevkıın esaslı şartlarının kendisinden esirı:;enmesi
ni kabul edemez. 

. B~~n, b:ışkala r ın· n emniyetini sağlamli:ıştırma i'>"ne davet 
edıldı ,ı h- de, n •nı zamanda !:endi impar~ orluk cm · etine 
karşı, kapalı da olsa, inadcı hücumlara karst kendisi,..i müda
faa etmek mecburiyetinde bulunan İtalyan ın vaziyeti bu mer
kezd:dir. "Mut lak emnivet" ve "bölünmez s uih" dol.•ri::ıinin 
bu ?~ ~arib bir tatbik şekl:dir.: İttifakl2r s"vasetinin ·ör c:em
berı ıçıne alınmış olmasına ragmen sulh u u J.,şmalar ivı:ı eti
n e iştirake davet edilen Almanya için de vaziyet aynıdır. 

Knr1•u politika.u. 

Bu can sıkıcı tezadın sebeblerini anlamak için ~arb devlet
l erini dış politikasının bir zamandı r korku tarafından dikte 
edildiğini itibara almak lazımdır. Halbuki korku fena bir mü
şavirdir. Bu korku, harb endişesi yüzünden bir ittifaklar poli
tikası tavsiye eder ki bu bir harb politikasından başka bir şey 
değildir. 

İngiliz başvekilinin lngiltere ı:in smırla_rı ~~!n .ü~erinde ol
du[iu hakkındaki maltım cümlesi fransız - ıngıhz ıttıfakını te
barüz ettiriyor, fakat İngiltere Almanya ile de anlaşmaya ça
lışıyor : ve böyle bir politika en vahim bir tezad doğuruyor. 

İtalyayı, Avrupanın siyasi ufkunu aydınlatmaya matuf ça
l •~m?lara istirak ettirmek için yapılan gayretler hakkında d3 
avnr şev söylenebilir: bir yandan bu gayretl.er yapılırken bir 
yandan da imparatorluk !talyasının normal ınkışafrna engel 
oll'::ak manevralar çevrilmekten geri kalmıyor. Bu iki eleman 
m·"·~sız bir tehlike teşkil ediyor. 

Korku herkese kısmi hal çareleri hatırlatıyor, fakat bun
ların hepsi ayrı ayn faydasızdır çünkü biribi;leri~i . nakz et
:nektedirler. Ve sulh hayali kısnn kısım takib edılırken her 
tar:>fta fili harb tehlikeleri yaratılmaktadır. 

Bu m~nasız faaliyet bir zamandan beri devam ediyor: ve 
cl<' ha da devam edeceğe benziyor: belki kati bir netice ahnrn· 
caya kadar ve bu bütün dünya için bir derı olmaktan geri kal
mıyacaktır. 

A lmanyamn dii§iincesi. 

Kolonya'da çıkan Kselnische ZeitunK'dan: 
Fransa ve lngiltere hariciye na.zırlarr, bir zamandır, faali

vetle beşler konferansını hazırlıyorlar. Her ~yden önce bu 
konf eransa mutlaka lüzumlu olan Alınanya ile İtalyanın işti • 
r a' ini temin etmek mevzuu bahistir. 

Konsey ve asamble toplantısında habeı, delegasyonunun 
hazır bulunması yüzünden İtalya tarafından büyük güçlüklere 
tesadüf etmek beklendiği sıralarda Cenevrenin havası henüz 
unutulmaş değildir. Bugün nikbinlik daha fazladır, ve İtalya
nın bu esnada gösterdiği sükun ve soğukkanlılık tebrik edil -
me'' isteniyor. 

Onun içindir ki beşler konferansının hazırlanması bilh:ıs-
. sa İtalya ile İngiltere arasında her türlü anlaşmazlıkları tas
fiye etmek gayesini güdüyor. İngiliz hariciye nczare~ni~ ha
beş meselesi yüzünden y eni güçlükler çıkarmamak nıyetınde 
oldııf!u sanılıyor. 

Almanyaya gelince, Hitler. yeni bir garb lokarnosu hak· 
kındaki görüşünü birçok defalar tarif etmiştir. Bu neviden 
bir uzla~maya karşı hiç bir itiraz yoktur, bu uzlaşmanın Av
r ... .,nın diğer kısımlarında kendisi için hiç bir teahhüdü ta
zammun etmemesi şartiyle. 

• 
Avrupa ve İtalya 

l tuly<ı, lireti diişiirnıelile alman siyasetinden 
czyrılmış mı oluyor? 

7 ilkteşrin 936 tarihli Morninl( Post l(azetesinden: 
E~er Sinyor Gayda'yı 1talya'nrn ağzından konuşan bir zat 

olarak ele almak lazım i se bu memleket, liretin kıymetten dü
şürülmesinden kendi endüstri ve turizmi için büyük fa~?.aı_ar 
beklemektedir. Her halde Avrupanın da bundan bekledıı;:ı ıs
t ifadeler daha az de ğildir. Bugünkü günde böyle bir istifade 
göze çarpmamaktad•r. Hatta bi~çok piyasalarda italyan ihra
catçılarının rekabeti şiddetini tamamivle arttırrnıs bulunmak
tadır. Buna karşı italyan ithalatı liretin kıymetten düşürülme
si ile mütenasip bir şekilde deKildir. 

İngiltere ile İtalyanın ticaret münasebetlerine ~elince bu
nun bir hal s.ckline ulaşması, ödeme hakkında bir anlaşma ya
pılmasına ve"' bunun alacağ ı netice.ye bağlıd ı r. Fakat politika 
işle ri ne r enk alırsa alsın, Avrupada İtlayada İtalyan liretinin 
düşürülmesinden faydalanabilirler. 

Zecri tedbirler zamanında İtalya, hem ticaret, hem de psi
koloji bakımından Avrupa Birliğinden ayrılmış bulunuyordu. 
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XLIX 

Jonannes Wedel adlı eski bir muhar
rir, "HanSbuch - ev kitabı" isimli ese
rinde 17 inci asır başlarında Stettin 
tehrinde ve bu şehirdeki sarayda pek 
eğlenceJi bir oyun oynandığını yaz -
maktadır. Yalnız bayram ve karnaval 
zamanlarında değil, blltün sene ve Ü .. 
la geldikçe yapılan bu eğlenceyi We • 
del şöyle anlatıyor: 

Birçok kağıdlar alınıp bunların üze
rine kıratın saray mensuplariyle oyu -
na iştirak eden ı-ehir halkının unvan ve 
memuriyetleri veya gördükleri iş yazı· 
lır, diğer bir takım kağıdlara da gene 
oyuna girenlerin ismi kaydedilirdi. 
Bunlar ayrı ayn torbalara konur ve 
kader kısmet çeker gibi her torbadan 
birer kağıd alınırdı. Bu esnada hangi 
isme hangi iş veya memuriyet isabet 
ederse o ismin sahibi bu işi veya memu
riyeti kabule mecbur idi. Böylece en 
ehemiyctsiz uşağın kıra] ve kıralın da 
mesela itfaiye neferi olduğu görülür -
dü. Kağıdların çekilmesi bitince her • 
kes kendisine düşen vazifeye göre giyi
nir ve hep birlikte kahkahalar atıp bo
razanlar çalarak şehirde alay halinde 
dolaJırlardr. Alaydan sonra eğlenceli 

bir yemek verilir ve bu yemekte kıral 

rolünde olan uşak sofranın başına otu
rur ve uşaklık vazife:.i kendisine düşen 
kıral da ayakta bekleyip yemek yiyen
lere hizmet ederdL Daha sonra dans 
başlar, herkes ne~ içinde sıçrar, ıar
hoş olup sızar ve eğlence sa.baha kar§ı 
tona ererdi. 

15 inci asır sonlariyle 16 rncı asır 
başlarında Almanya fChirlerindeki 
danslı eğlencelerde garib bir adet tü -
ttmişti: Dans eden erkek damını hava
ya kaldırıp uçurur ve bu sırada kadı

nın bacakları • .batta en mahrem yer!eri 
görünürdü. Sönra dans esnasında söy
lenen ~rkılar pek açık saçıktı • Çcğu 
~bir fahişelerinin söylediği ~yle~di. 

Erkekler bu şarkıları aöyliyerek kadı'\-

Bundan dolayı Bay Musolini'nin, al • 
manlarrn tuttuklarr yoldan ayrılarak 

biran evvel lireti düşürmüş olmasına 

hayret edilmemelidir. 

Bay Hitler ile Dr. Şaht'ın Musolini

yi de Almanya gibi harekete iknaa uğ

raştıklarına da dair deliller vardır. Fa

kat Musolini, Roma muhabirimizin tel

grafında söylediği gibi ''Şaht'a Allaha 

ısmarladık demiştir.'' Bu hadise üzeri
ne Almanya ile İtalyanın arasında bir 
açıklık vukua gelmiş ve bu suretle İtal
yanın eski müttefiklerine, bilhassa 
Fransaya doğru bir yaklaşma hareketi 
başlamıı;tır. 

Musolininin lireti düşürmekle ne gi
bi bir maksad güttüğü resmi tebliğden 
aşikar bir surette anlaşılıyor. 

Bu tebliğ ve bu karar ile İtalya. yal
nız para buhranlarına karşı koymak için 
yapılan ingiliz • amerikan - fransız el -
birliğine karşı bir sempati göstermekle 
kalmamış., "dünya ekonomisinde yeni 
bir organizasyon yapılmasını bütün 
milletlerin elbirliği için zaruri bir ted
bir olarak" gördüğünü göstermiştir. 

AkdeniT. meselesi hakkında İngilte
re, Fransa ve İtalyanın bir toplantı 

yapması geç olmıyacaktır. Böyle bir 
elbirliğine İtalyanın ekonomik menfa
atleri olan Avusturya ile Macaristanı 

da getirmesini düşünmemek için sebeb 
yoktur. 

!arı yumuşatmak ve coşturmak ister " 
lerdi. 

* Orta zamanın sonlarında Zürich be· 
tediyesi dans salon1arrna çıplak olaraJt 
gidilmesini meneden bir karar almıştır. 
Bu karardan evvel dansa giden kadın • 
tarın sırtlan bellerine kadar ve göğüs
leri memelerine kadar meydanda hıra• 
kılır ve böylece en akıllı uslu erkekler, 
bile baştan çıkarılırmış. • 

* 16 mcr asır ıonlanna doğru devam 
eden dans adetleri hakkında o devrin 
oldukça mühim memurlarından jahann 
von Münster'in ''Allahın sevmediği 

dansa dair Allahın seveceği bir muhtı· 
ra" adlı bir eseri vardır. Burada anla
tıldığına göre o devirlerde bir kavalye• 
nin, kendisiyle dans etmek talebini ka· 
bul etmiyen bir kadın veya bir genç ln• 
zın ağzına ş_.amar yapıştırdığı çok gö • 
rülmüştür. Tekiif kabul edilir ve dan
sa kalkılırsa o zaman erkekle kadın bi· 
ribirine sarılır ve öpüşürlermiş. D<ın'>

tan sonra ~avalye damını eski yerine 
götürerek bırakır, ya müsaade alaralıt 

ayrılır, veya kadının kucağına oturaraı< 
onunla müsahabe edermiş 

* Cenubi Fransada ve diğer bir,.ok 
yerlerde 1552 senesine kadar erkeklerle 
kadınların öpüşmek suretiyle selamlaş. 
malan adet idi. lngilterede 16 rncı asır
da misafir öpülmek suretiyle karşıla • 
nır ve selamlanırdı. 

* 1575 senesinde Liegnitz dukasının 

karısı kocasının verdiği bir ziyafete iş
tirak etmek istememiştir. Çünkü bu zi
yafette kocasının dostu olan bir kadı • 
nın da bulunacağını biliyordu. Bunu 
duyan Dük karısından hesab sormuş 

ve : "Ben istediğim halde niçin ziyafet· 
te bulunmuyorsunuz? Birçok namuskar 
ve asil kimseleri davet ettim!" diye bir 
az sertçe bağırmıştır. Karısı itizar be • 
yan ettikten sonra: "O fahişenin yanın
da oturmak istemem! ... " demiştir. Bu
nun üzerjne hiddetlenen Dük karısına 

" sen'' diye hitab ederek : ••şunu bilesin 
ki o kadın fahişe değildir !': demiş ve 
ağzına şiddetli biı tokat yapıştırmıştır. 

Kadın bu tokadı yiyince sallanmış ve 
odayı terketmiştir. Bilahare barışmak 

müzakereleri yapılırken tokadın adı ti
le anılmamış ve eh.; ın;yetsiz görlitmil~ 

takat kadın kocasının kendisine ''sen" 
diye hitab ederek ha!<aret etmes:ni pek 
giiç hazmetmiştir. Bu vakayı anlatan 
muharrir düşesin barışmak için rakibe
sinin sofradan uzaklaştırılmasınr ve 
dört aydanberi odasına uğramıyan ko • 
casmın o geceyi kendi yanında geçirme
sini şart ko1ituğunu kaydediyor. 

(Sonu var) 

Evrak mukayyidi 
aranıyor 

"Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden: 

"Genel Merkeze müsabaka ile bir 

evrak mukayyidi alınacaktır. Lise tahsi
lini en az iyi derecede bitirmiş olmak 
şarttır. İstekliler bir hafta içinde Ço· 
cuk Esirgeme Genel Merkezi Muamelat 
Direktörlüğüne baş vuracaklardır." 

Bu tecerrüd vaziyet i zecri tedbirler kalktıktan ve bir ital
van - alman yakınlığ ı vücud bularak Avrupa iki zümreye ay • 
rıld ıktan sonra da devam etmiştir. Fransanın ve sair altm blo
ku esas ına göre paralarım ayar eden memleketlerin paralarını 
düşürmeleri İtalyan parası üzerine esaslı bir tesir yapacaktı. 

=================================================================================== 
T efrika : No : 77 İki kuyruklu: 

- Kesrniyeceğim, dedi, lütfen bunu ba-

CE G Kil "la izah eder misiniz? 

Y azan: Çevıren: 

1 Bu gürültü sonra birdenbire kesildi. O za
man hafiften bir uluma işitmiştim. Köpeğim 
Vikscn nihayet beni bulmuştu. O , benim ka
tlar iy i bilivordu ki, dünyada bir filin başka 

~.udyard Kl PLt.NG Nurett in ARTAM 
~ ........ -..._.,,..,......._.....,. ......... _. 

bir filden ziyade korktuğu cey uluyan bir kö
pekti. Onnn icin köpek, büyiik fili sustur
muş, bUvük avaklarının etrafında şöyle bir 
dolanıvenni.,ti. İki kuyruklu: 

unların hepsi güzel, dedi Billi , fakat 
- bir şeye upuzun Lir ad takmak onu daha zi

yade iyile tirmcz. 
- Sucun, c di atı len i ·i ·uyruklunun 

ne demek istediP.ini anlıyorum. 
İki kuyruklu, hid Jetli hi<ldetli: 
- Bir dakikaya kadar, daha iyi an' arsı

nız, eledi, simdi bana bundan ni!Sin hoşlan
madığmızı anlatırsınız. 

Bunu söyliyen fil, bütün variyle gürültü 
etmeye başladı. 

Billi ve at: 
_ Kes şunu ! dediler. Ben ikisinin ele ti

ril tir il t itrediklerini görüyorum. Bir fil in 
gürültüsü çok can sıkıcı bir şeydir ; hele ka
ranlık bir gecede olursa ... 

- Uzak ::ıs oradan, küçük köpek! dedi, bi, 
le'< eri e dC'~ru puflama, yoksa, bir tekme 
i~~iriri?1 k.,fan::ı. İyi, küçük köpek. Güzel 
k~~~kcı ·.! B-:ı vcli evine g it de rahat et! Neye 
bmsı ge m de ~u köpeği almıyor, bilmem ki? 
Bir da'~i ·a ge'"'"lleden: beni ısıracak. 

Billi, topçu beygirine dedi ki: 
- Bana öyle geliyor ki dostumuz iki 

kuyruklu birçok şeylerden korkuyor. 
Şimdi ben bütün köpeklere tam yiyecek 

verecek bir halde olaam, bütün bu talim ye
rinde çif t c ata ata dolaşır ve, aşağı yukarı, iki 
kuyruklu kadar semizlerdim. 

Bir ıslık çaldım; Viksen benim yanıma 
geldi. Üstü başı çamur içinde kalmıştı. Bur
numu yaladı ve kampın içinde gördüklerini 
bana uzun uzun hikaye etti: Ona hayvan di
linden anladığımı hiç bildirmemiştim. Bil
dirseydim, daha fazla yüzgöz olacaktık. Kö
peği paltomun içine alıp üzerini ilikledim. O 
aralık, fil kendi kendine homurdanıp duru-
yor: 

- Tuhaf şey, fevkalade bir şey, diyordu, 
bizim aile arasında dolaşıp duruyor. Acaba, 
bu müziç küçük hayvan nereye gitti? 

Filin hortumuyla dört bir tarafını yok
lamakta olduğunu duydum. Bir az sonra 
burnunu şişirerek devam etti: 

- Hepimiz de çeşid çeşid şeylerden huy
lanıyoruz. Efendiler, siz de benim gürültüm
den telaş ettiniz, değil mi? 

At: 
- Telaş etmedik, dedi, fakat bana eğeri

min duracağı yerde bir takım borucuklar ö
tüyor gibi geldi. Kuzwn, tekrar başlama. 

- Ben küçük bir köpekten huylandım. 
Deve de fen~ bir rüya görerek ürkmüştü. 

At dedi ki: 
- Bereket versin ki hepimiz aynı şekıl

de harbetmiyoruz. 
u zun zamandanberi sakin duran genç 

katır dedi ki: 
- Benim öğrenmek istedi O; i!l1 ... Benim 

öğrenmek istediğim şudur: harb etmeğe ne
den mecburuz? 

Top~u beygiri: . . . 
- Cünkü bize harb edın dıyorlar, dedı. 
- Emirler, dedi Billi ve di~lerini sıktı. 
Deve: 
- Hükm hai (emirdir) dedi ve sustu. 

Fil ve boğa~ar da tekrar ettiler: 
- Hükm hai! 
Acemi katır sordu: 
- Fakat bu emirleri kim veriyor? 
Bitli, topçu beygiri, deve ve boğalar, bi-

ri biri ardınca cevab verdiler: 
- Bas.mı tutup yürüyen adamlar. 
- Sırtına binenler. 
- İpini tutanlar. 
- Kuyruğunu ö.ı:enler. 

(Sonu var) 
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DiL tlZERiNE TETKi {LER 
• n «Dakka>) ve «Dikka.t» Kelimeleri 

Güneş - Dil Melodiyle Analizi 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

I>öğ + me = sahk (Kamusu Türki) 
I>ağ + ıtmak = isar etmek (Kamu

ltı 'l'ürki) 

,_ Tek = menşe (Rad. IU: Uygur 1.). 
ACrt 

Tike - cüz (Pavet de Courteille; 
ltaınusu Türki) 
bi Tikke = (Tikke: dakkadan ba§.ka 

1 Şey değildir) 

t t) Dak, Tak - ıstırap (Büyük Türk 
Ugati, Uygur 1.) (Dağ - ı - derun = 

lllalum) 

l d) Dak -1- mak = mühimsemek (Der
Ctlle: Orta Anadolu) 

Tekdüşmek -
Tektüşmek -

dikkat etmek (Te
küd, Teküt = dik
kat) (Derleme: Ma
raş, Mudanya, Es-
kisehir) 

b' Tay = farkına varmak, keşfetmek, 

1•1lınek, meydana çıkarmak (Yakut Di-
1 lA'ıgati) 

b· Tayin - bilmek, kendine ait olanı 
11rnek (Yakut Dili Lugati) 

b Not: ""' ı gördüğiimüz tablolar, bize. 
aşta saydığımız beş kelimenin Türkçe 

ıaaı}larmı açık bir surette göstermis bu-
u ~ 
nuyor. Biz, bunlardan yalnız kullan-

dığım 'k" k 1' ·· · d d ~ ız ı ı e ıme uzerın e uracagız: 

h) I>akka ve (2) Dikkat. 

.. Bu kelimelerden (1) ncinin, çok ku
çu~ bir varlığa delalet ettiğini; (2) 
ncıainin de akrl: zeka faaliyetini ehem-
~· . 
.. 'Yet verme mefhumunu ta§ryan bir 

'öz olduğunu anladı~ 
Şimdi, "Bu kelimeler niçin bu ma 

!laları ifade ediyorlar?" Sualini va2et
l'llek istiyoruz. Çünkü bu anlaşılmadık
ra, di!in orijinine vasıl olmak, onun 
Utuluş kanununu anlamak müm1<-:ın 

01ctınaz. Bu giiç işi ancak Güneş • Dıi 
teorisi halledebilir. 

Güneş - Dil metodu ile kelim~1erin 
analizi şöyledir: 

(!) (2) (3) (4) (SJ 
l · Dakka: ağ t ad ak + ağ ağ 

1 
(1) ağ: K

0

elimcnin detalet ett;ı'!i an 
arnın (a) abstre v:! (b) konkre o:u~u· 
ııa ·· 
1 

gore, ana kök şu mefhumlara .:telci -
et edeı: (a) abstre olduğuna gör!, gü
ne~tcn alınmış olan bütün mefhum!.ır .r. 
~sasını, menc;eini, ilkini. baslang.. u 
lf . 

ade eder. Mesela hayatın, varı ğın, za· 
l'llanın .... 

le (b) konkre olduğuna göre, kuvvet. 
ı.: lr"ct, hanıret, ates anlam nadır. 

(2) ad: Ana kök mefhumlarmı bir au· . .. . Je veya obJe uzerınde yapan ve a ya-

~ı~rnış oldt'.~unu bildir~n • unsurdur. 
rada o su1e veya objeyı "'Östeı en 

llnsur. . b 

(3) ak: dır. Bt1c;taki bu ür tm"••rd:ın 
teşekkül eden ma~a. kendinde tecelli 
"c temessül eden unsur . 

(4) ağ: dır. 

t (5) ağ: Bu ek kelimenin manasını 
a'.11aınlar ve i!:imlendirir. Kelimeyi, eti· 

llıı:ıı "k kl. A '>Jı.. şe ıyl~ yazalım: ağadaka~ağ. 
na kok (2) ncı unsurun vokalile kay

llaşarak düşer, (4) ncü ağ unsuru, fo -

~etik icapla kendinden evvelki ak'a te
d~dül eder, bunun vokali ve sondaki ğ 

1.tışerek, kelimenin son morfolojik ;.-ek-
ı: Dakka olur. (Dakika dahi telaffuz 

Olunur.) 

Relimenin ah'"tre manası, zaman 
~Cfhumunun başfamış. olmu~, idrak e
~lın~ş olduğunu bildirir. Dakka, saat
] alakalı oluşu bakımını.lan umumiyet
t.~· ~an varlığının ilk var olmuş bir 
Uzüdür. 

1 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Doğult: oğ + od + oğ + uğ + uk 

(1) oğ: Güneş 
(2) od: Güneşin bir süje üzerinde 

olduğunu gösterir. O süje 
(3) oğ: dur. O süjeyi, temsil eden 

yeri isimlendiren 
(4) uğ: dur. 
Kelime buraya kadar Do~udur. 
(5) uk: "Doğu" da görünmüş olan 

güneşin adı olur. 
Güneşle beraber zaman mefhumu

nun da doğmuş olduğu tabiirlir. Şimdi 

kelimelerin etimolojik şekiJlerini alt· 
alta yazalım: 

Dakka: 
Do~uk 

Yahut: 

(1) (2) (J) (4) (5) 

ağ +. ad t- ak r ağ t ağ 
oğ ~ od + oğ t uğ ~ uk 

oğ + od + ok -+ uğ t uğ 
Bu .iki kelimenin etimolojik şekli. 

bir vokal ve bir konson tebadülü ile ta
mamen aynıdır. Ana kök. güneş ve 
onunla beraber tezahür eden zaman 
mefhumunu gösterdiğinden, semantik 
bakımdan dahi aynıdırlar. 

Not: D:ıkka kelimesi konkre bak m· 
dan mlitalaa edilirse, yukarda ana kö
kiin (b) anlamlarına göre iıahı şudur: 

(1) (2) (J) (4) (5) 
Dakka: ağ + ad t- ak + ağ + ağ 
(1) ağ :Ana kök, konkre manalariyle 
(2) ad: bu manaları, 
(3) ak: objesi üzerinde yap:yor. Bu-

nu 
(4) ağ: tecelli ve tecessüm ettiriyor. 
(5) ağ: isimlendiriyor. 
Bundcın çıkan manalar: 
(a) - Bir kuvvet. kudret. hareket. 

herhangi bir obje veya süje üzerinde 
icrayı faaliyet ederse, o obje veya süje, 
kuvvetin ve faaliyetin derecesine göre 
yuI' il haline gelir. (Bir hamur parçası 
üı:e ı inde oklava ile yapılan tazyik ve 
har.:ket neticesinde olduğu gibi). 

(Lı) - Bir havanda dövülen kahve ta
nelerinin yahut dc~irmende ezilen hu
bt•l:ı:ıt n aldığı toz ve un hali. 

(c) • Kuvvetli bir rüzgarın esmesin
de yerden söküp savurduğu toprakların 
aldını toz hali. 

(el) • Hararet ve ate in insanda yap
tığı stırt1p hatırlanırsa, Dakka sözünün 
ıtma yil i ı stırap verici bir hastalık 

ifade etme i kolöylıkJa anlaşılır. 

• • • 
lot · Şimdi ikinci kelimeyi analiz 

ede hm: 
(/) (2) (3) 

iğ 1 id + ak 

(l) if!: akıl, ze1·a, n.:ızar 
(2) id: bu manaların 

(4) (5) 

ağ t at 

(3) ak: üzerinde olmuş olduğunu. 
tatbil: edilmiş bulunduğunu gösteriyor. 

(4): bu manayı temsil ediyor. 
Kelimenin (Dakağ) şeklindeki ma -

nasr. bir obje iizcrinde aklın, zekanın, 
nazarın bulunmuş olduğunun ifadesi
dir. 

(~) at: Bu unsur, yukardaki ameli
yeyi hali foa!iyette bulunduran malUm 
dinamik unsurdur. O halde 

Dikkat: Aklın, zekanın, nazarın h iç 
durmadan bir süje veya obje üzeri., 1~ 

bulunduruluşu demektir. 
NAİM ONAT 

« Türk Dili » bülteninin 
son çıkan sayıları 

Türk Dil Kurunw Genel Sekreter-
liğinde11: 

Üçüncü türk dil kurultayına sunulan 
yayınlar arasında - ti.irk dili • bülteninin 
15, 16, 17, 18 ve 19 uncu sayıları da 
çıkmıştır. 

• na~lta tür!ü ifade edelim: Zan.an 
~~tidadmın ''tek" i olmuş olan küçük, 

1
1r parçadır. "Tek" daha küçük cüzü -

~erden te"ekkül ettiği gibi, dakikanın 
a. var olmuş olması için esasta, men- Bımlardan 15 inci sayıda Profesör 

~ede daha küçük cüzülerden teşekkül Dr. Saim Ali Dilemre'nin Kelt kelime 
ttllliş olduğu tabiidir. Nasıl ki, mec:ela kökleriyle tiırkC"en'n karşıla~tınlmasr 
l'eni doğan bir çocuk "tek" olmuştur hakkın 'a hnzııladığ1 fransızca türl: a ve 
(doğdaş), fak:ıt meşimcsinde teı:ekkül b h:ırfleriyle b:ıslıynn kısmı ile İndi - Ö-
tttikten son:a. ropeen klcrinin tür ·ce asliyetlerini 

.. Mesela Doğu nedir? 'Günesin ilk gö- gösteren bir yazısı vaı·ciır. 
~ndüğü ve bizim nazarımızda hareke- 16 ıncı sayıda 1935 - 1936 lmının 
~ .. "'e zaman sarfma başladığı nokta. sonlarında türk dil kurumunun calrşma 
.. Uııeş bu vaziyette iken onun adı "Do- durumu, cep kılavuzları ve kitab tara-
kUJ··· 1 B .. .• 1· d ,. 1ııııııı:.r " o ur. u sozu ana ız e cı.ım: mal:ırr isleri hakkında maliimat, Gü-
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ULUS 

Tamamen organize ccliliyor 
Kamutayın son toplantı devresinde 

çeltik ekimi için kabul edilen 3039 nu
maralı kanunun 34 üncü ma ldesi muci
bince kıınunun tatbikini bütün teferrüa
tiyle tesbit için ziraat ve sıhiye vekalet
leri beraberce beş böJüm ve 26 madde
den miirekkeb bir talimatname hazırla
mışlardır. 

Çeltik ekimi organize edili, ';:e dü. 
şüniilen mühim noktaJ-.~ - · ine ziraatin
den azami randım:m e-1 ' ,. rtl r !t pirin
cin cinsini daha "'iya<l,. iıt"h etmek ve 
tarlalarda çalış"' ! r n v a • rda otu
ranların sıhatini lıe .. ,.m l 1 korumak
tır. Bu gayelere er:şilmek iciı çeltik e
kimleri, pirine ziı ati ~övl ... den ve 
sayfiyelerden <"., i'\ •1 • kıl '.'!l'"tre uzak
ta )'iipılacnJ,;ırr-. 

Ayrıca ta(lcılarc1a ~alılian işçile
re, sıtm~ mitcadele doktor arının tavsi
yesi üzcrİ'l(' b~ ' tva v mun a,.amen ki. 
nin d, ğıtılac~•- ·e m·ıı olması lazım g 

len pirinç '}a !ar her on giin:le bir u
mumi olarak 4ö sc.at :>usuz bırakılacak
t:r. 

Bu husu ' r iyiC"e tesbit eden tali
matnameyi "·ı <' .. l r"I" valilerir, 'Kaza-
lanla k yma •ll ın b::şkanlığı altın-

da kurulac k it komisyon!arı 

e ko-yacak ardır. 
Bu komi Y'>nl, ·a ziraat uzmanları 

bulunacağı gi i. ol ır yazar çeltikı;;iler 

de üç sene iç"n i.ı c s çil ccl~lerdir. 
Bu azalar h r ayın ba§mda çeltikle

rin ekim ve sıhl uunım nu gösterir bir 
rapor hazırlıynrak vilayete ve valilik de 
ilinin bu yönden umurnl. <lurumunu sı
hi ye ve zinı.:ıt ve; •dlc lerine bildirecek
tir. 

Bu komisyon \'n:r.ifesi icabı olarak en 
geç bir maymı k:>dar rdtik mevsimini i
lan ederek müm ün mertebe ekimin 
toplu olmasına dıkkat edilecek ve arazi
yi yakından l;o"'trol etmek için de ayn
ca bir mutem"d hryet teşkil edecektir. 

Bütün bu { dalı ı; c iüzumlu tedbir
lerin alınnı<ı"ı !, • .. ' gösterecekler 
için de talimatnameye i ir takım cezai 
hükümler konn uştur. Bu h ükümlere gö
re: 

Vazifelerir • il "'NUi sabit olacak ko · 

misyon ve h"y t 'arma memurin ka-

mın hüküml •ri tdt'ı'k olunacaktır. 

Ayrıca çeltik eki ısinin kanun ve ta
limatnameye , l ı ı hareket etmesi ihti· 
mali de dü)oiı ·ı, ı ' k.>misyonca takdir 
edilecek para cez ..... ıı :ı n bir defa da 
hususi muha r n ·::m dcrhal-

"tahsil e 'il <" • U\i afık görülmüştür. J 
• ğer bu tedbir bir netice vermez ve ekici 

ele yoL..ıM har I. tte <lev.:ım edecek olur
sa komisıonun karariyle ve zabita kuv
vetiyle ekici}'e b:r mevsimlik asla su ve
rilmiyecektir. 

neş • Dil t<":orisinin izahına ve bu me
todla bir çok analizlere dair ga?ete!~rde 
çıkmış yazı arın miihim bir kısmı bu

lunmal:tadır. 

Bir arada basılan 17 • 18inci sayılar
da Ü!:ı.incü türk dil kurultayı toplanması 
h~kk n laki bildiıiği ile derleme dergisi
nin önsözü ve terim kolu çalışmaları o
larak, ter m merkezinden çıkmış olan al
tı .,.n kadar terimin fransızça, osmanlr
ca ve tiırkçelcrini gösterir listeler var
dır. Bu tefrnler riyaıi ilimler • hesab, 
cebir, hendese, müsellesat -, etnoğrafya, 
lm .. •a;.rafya, zcoloji, botanik, jeoloji, 
tı>r h, psil:'>loji ve filozofi, edebiyat ve 
b .. c n terhiyesi ter imleri:iir. 

ı o uncu sayıda Güneş - Dil teorisi 
ü::eri e yapılıp gazetelerde basılmış o
bn etiidlcrin kalan büyük bir kısmı top

h:ın:nı tı r. 

B ı ün bu bültenler. kurumun satıs 
merkezi olan türk kitapçılığı limited 
şirketinde her sayısı 30 kuruşa olarak 
s.ıtılmakta ve her on sayı için 300 ku
ruşa abone de yazılmaktadır. 

lkinci alıon~ vılmın sonuncusu olan 
20 inci Türk Dili Bülteni de basılmak· 
tadır. (A.A.) 

El iş eri sergisinde : 
Beğenilecek el işlerine ve 
küçük sanatlara 10.000 li
ra mfJ:afat dağıtılacaktır. 

.SAYFA 5 

silahlanıyo · 
Hava ve deniz kuvvetlerine billıassa 

ehemiyet verilecek 
(Başı ı. inci sayfada) 

Şimdi italyan ordu ve donanmasının 
mükemmelliği dolayısiyle Malta adası, 
muhasamat halinde İtalyan tehdidi altın
da bulunmaktadır. 

Şarki Akdenizde iyi deniz üsleri yok
tur. Sir Samuel Hor, İngiltere'nin Mal. 
ta deniz üslerinin vaziyetini daha uzak, 
yani 1talyadan daha uzak deniz üsleriy-

. ıe sağlamlaştırmak arzusunda olduğunu 
işrab eylemi~tir. 1ngiltere'nin siyaseti, 

İtalyada büyük bir merak uyandırmıştır. 
İtalyanın bundan böyle şarki Akdenizde 
serbestçe seyrüsefer etmekte büyük bir 

menfaati vardır. Ve ingiliz kuvvetleri
nin siklet merkezinin değiştirilr..esin
den çekinmektedir. 

İtalya, dostça bir anlaşma arzusun
dadır. Her ne kadar böyle bir anlaşma 
şimdiye kadar ne şifahen ve ne de tah
riren mevzuubahs olmamış ise de. 

Sanıldığına göre İtalya, deniz kuv
vetlerini arttıracağıni ilan ederken, her 
hangi bir müzakere sırasında iyi bir mev
kide bulunmak gayesini gütmektedir. 
Şimdiki halde İngiltere'nin Akdeniz do
nanması ile müsavat kunnağa kalkışmak 
bahis mevzuu değildir. İtalyanın inşa-

Bulgaristanda bir 
hükümet darbesi 

hazırlanıyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

hükümet darbesi hazırlamakta olduğu
nu ve bu harekete ordu ve polisin de 
iştirak etmesi için çalışmakta bulundu
ğu Sofyadan bildirilmektedir. 

Bu haberde, Çankof partisinin hi.i
kümet daılıesine iştirak edecek olan be
yaz rus mültecilerine silah dağıttığı i
lave edilmektedir. 

Nazırlar ara.ıtında anlaşmazlık 
Sofya, 14 (A.A.) - Havas ajansın

dan : 
Siyasi mahfiller, başvekil B. Köse

ivanof dün Cencvreden dönmüş oldu
ğundan kabinenin yakında istifasını ve· 
ıebileceği tahmininde bulunmaktadır

lar. 
Şimdiki hükümet, birinciteşrin a

yında umumi seçim yapmak vadinde 
bulunmuş idi. Fakat nazırlar seçim ka
nununda yapılacak islahatta mutabık 

kalmamışlartlı. Diğer taraftan nazır

lardan bir çoğu, hükümet tarafından 

siyasi partilerin feshine karar verilmiş 
olduğundan, şimdiki kabinede kalamaz• 
lar. Bundan başka nazırlardan B. Koju 
Harof, geçenlerue Çankof'un halk par
tisi tarafından teıtib edilmiş olan bir 
nümayişe iştirak etmiştir. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE: 

B. Ruzv<·lt rakibinin nııntakasm
da bir nutuk verdi 

Vişita, • Kansas • 14 (A.A.) - Ra
kibi Landon'un mensub olduğu devle

letin bizz~t merkezinde bir nutuk ve
ren B. Ruzvelt kendi idare tarzını, ha
kiki hadiseleri görmiyerek ve hareke· 
te geçmekten imtina ederek 1932 de ha

kiki bir korku ve bir mali bozgun teh
likesi uyandıranların idare tarzı ile 
mukayese etmiştir. Milli gelir ve ser
vetin 1933 senesine nisbetle daha iyi 
bir vaziyette olduğunu söyliyen Bay 

1 
Ruzvelt, hükü:netin bundan bir iki se-
ne sonra büdceyı denkleştirmeğe ve 
milli borcu ödemeğe muktedir olacağı· 

nı söylemiştir. 

Hükümetin mali emniyetini temin 
etmeğe ve öteki devletlerle muslihane 
münasebetler tesis eylemeğe çalıştığı
m kaydeden B. Ruzvelt demiştir ki: 

"- Sulhu temin etmek için bir hay· 
1i çalıştık. Ekonomik engelleri berta
raf ve ekonomik rekabetleri athfif et
mek ve bu sahada devletler arasında 

mevcut olan mücadeleye nihayet ver
mek için gayret sarfetmekteyiz. Çün-

at tezgahlarında otuz beşer bin ton isti .. 
ahında iki zırhlısı vardır. ve faaliyet ha
linde bulunan yirmi beşer bin tonluk 4 
zırhlısından yalnız ikisi asrileştirilmi • 
tir. Bunlar da Çiulio Çezare ile Konte 
eli Kavur'dur. İngiltere, bunlara karşı 
sekiz zırhlı çıkarabilir. Fakat 1talya'nm 
hafif filosu, Akdenizdeki İngiliz hafi( fi. 
losuna çok üstündür. 

Sfr Samne) Ilor·un nutku 

Londra, 14 (A. 
A.) - Bahriye 
bakanı Sir Samu
el Hor dtin Edim
burg'da muhafa
zakarlar k u 1 ü • 

b ü n d e ikinci 
bir nutuk v e r -
miştir. 

SiUhsız-
1 a n m a n ı n in-
kişafını kayde· B. Samuel Hor 
den bakan, ingilu filosunun takviye ve 
tensiki için yapılan ilk çah~alarm 

memnunluğa değer nt!ticeler verdiğini 
söylemiştir. Yeni harb gemilerinin iıı· 

şasr umulduğundan daha süratle iler• 
lemektedir. 

B. Bel(_ niçin Parise 
gidiyor? 
(Ba~ 1. inci sayfada) 

Londra, 14 (A.A.) - Deyli Te'teg. 
raf gazetesinin yazdığına göre, B. Bek'· 
in Paris seyahati, B. Blum ile Cennrede 
yapılan konuşmalnn lojik bir devamıdır< 
B. Bek'in Paris'te yapacağı temaslar ge· 
neral Rydz-Smigly'nin askeri görüşme
lerinin diplomatik mütemmimi olacak· 
trr. Gu:ete, Polonya ve sovyet dıt itleri 
bakanlarının hemen hemen ayni tarih· 
te Parise gelmelerini Fransanın bir aov
yet - Polonya anlaşması tenün etmek is. 
tediği şeklinde tefsir etmektedir. 

Paris, 14 (A.A.) - B. Beck saat 9 
da buraya gelecek ve Pariste bir giin 
kalacaktır. · 

Frarısız - leh dotttluğunıın 
kuvvetlenmesine dojiru 

Paris, 14 (A.A.) - B. Beck'in Pari· 
si ziyaretini mevzuubahs eden Jurnal 
r,azetesi, polnoyah bakanın fransız hil
kümeti erkanı ile temasa girişmek iste• 
diğini kaydetmektedir. 

General Rydz-Smiglyninkinden son· 
ra yapılan bu ziyaret, frans1z - Polon• 
ya dostluğunun kuvvetlendirilmesinin 
siyasal ve askeri ehemiyetini terit et
mektedir. Alman - Sovyet gerginliğinin 
Avrupada ve bilhassa Polonyada çok 
büyük kaygılar uyandırdığı §U sırada, 

bu görüşmelerin ne kadar yerinde oldu
ğunu teslim etmek lazımd:r. Çünkü bu 
görü ;ımeler, müttefik devletlere, birlik 
bir siyasa ta!;:ib etmek için fikir teati 

_ etmek fırsatını vermektedir. 

kü bu gibi hadiseler, harbm başlıyaca· 
ğına dair başlıca ema.relerdir. 

Başka memleketlerin işlerine müda, 
hale etmek hususunda tabiidir ki hiç 
bir teklif yapmami°ktayız. Kendimizi 
misal olarak göstererek dünyaya sul
hu yaymak için çalışıyoruz. Sulh ve 
emniyetin takviyesinde amerikan mil
letinin yardımından emin bulunmakta
yım." 

lNGILTRE'DE: 

Ta~ giyme merasimine hazırlık 
Lonclra, 14 (A.A.) - Majeste Seki· 

zinci Edvard'ın taç giyme merasimini 
tanzime memur komite dün toplanmış· 
tır. Öğrenildiğine göre, Anclikan kili
sesi birliği, taç giyme merasiminde kı
ral tarafından söylenen yemin cümlesi· 
nin değiştirilmesini protesto eden bir 
karar almıştır. Bu değişmeye sebeb, do
minyonlar nizamnamesi ve V esminster 
statüsü hiikümlerinde yapılan tadil;a. 
trr. 

Ormaıı Çiftliğinin yetiştirdiği l{ıymetli astrağan derileri piyasaya çıkmıştır. 
" mağazada toptan ve perakende sablıyor. 



SAYFA 6 ,_ 

1 ANKARA LEVAZIM AM!RLİG! 1 
_.SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 -. Igdırdak\ hudut kıtalarının senelilc 300 bin kilo ve Surba

han.dakı hudut kıtalarmın 300 bin kilo fabrika unları kapalı zarfla 
eksıltmeye konuldu. 

• 2 - lgdır~aki kıtalara ait unun tahmin bedeli 48 bin lira ilk te· 
mın:ıtı 3580 l.ıradır. İhaleleri 22-10-936 perşembe günü saat 11 de. 
Surbahanda~ı hudud kıtalarına ait unun tahmin bedeli 48 bin lira· 
dır. 1~ temınatr 3580 liradır, İhalesi 22-10-936 persembe günü saat 
ıs 3edır. • 

3 -:- .lhaleleri Karakösede tümen binasında yapılacaktır. §art:;:
melerını gö~ek ~stiyenler komisyonumuzdan alıp görebilirler • 

4 - lsteklıler ıhalesi günü ihale saatından bir saat evvel teklif 
nıektu~ları ile ticaret odası vesikaları ve ilk teminatları ile birlik· 
te komısyonumuza vermiş olacaklardır. (1240) 2-4806 

CİNSi. 

Haki gabardin kumaştan 
harici elbise takım 
Kurşuni kumaştan kaput 

1LAN 
Miktarı 

ADET 

65 

Muhammen B. İlk Te. 
LİRA L. Kr. 

1510 113 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri talebesi için kumaşları ve ka

put astarı ı:nektebten verilmek ve diğer malzemesi müteahhidine ait 
olmak şartıy!e 80 takım .. Şapka .. dahil. Harici elbise ile 65 adet ka
p_u~ 23-1 t_eşrın-936 cuma günü saat 14 de açık eksiltme sureti ile dik
tıralecektır. 

İsteklilerin yukarıda yazılı ilk teminatları olan 113 lira 25 ku
r~şun Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli 
gün ve saatte Mp. Sa. Al. Ko. gelmeleri. (1211) 2-4763 

t LAN 
İ - Eksiltmeye konulan işler: Pınarhisarın 774000 kilo yulaf, 

ve 600000 kilo arpa. 
2 - İkisi de pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
3 - Yulafın bedeli 44,640 arpanın 30.000 liradır. 

. 4 - İhaleleri 28 - birinci teşrin • 936 çarşamba günil 10, 11 de 
Vızede yapılacaktır. 

5 - Yulafın ilk teminatı 3,384, arpanın 2250 liradır. 

)Ü 
6 - Şartnameleri her gün Vize satınalma komisyonunda görü-

r. (1304) 2-4886 
İLAN 

Cinsl Mikdarı Tutarr Muvakkat temınatr 
Kilo Lira Lira Kuruş 

Patlıcan 45000 4500 337 50 
Dom3tes 25000 2500 187 50 

1 - Yüz yirmi bin kilo un satın alınacaktır. Tahmin edilen be. 
deli onbeş bin altı yüz liradır. 

2 - Bilecik ve Uda askeri satınalma komisyonundan parasız 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 21-10-936 tarih çarşamba gün saat 16 da yapıla
caktır. 

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

6 - Teklif mektupları 21-10-936 tarih çe&rşamba gün saat 15 on 
bete kadar satın alma komisyonu reisliğine verilmiş olacaktır. Bu 
saatten sonra mektuplar kabul edilmez. 

7 - Şartnamenin 4. maddesinde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içeri3ine konulmuş olacaktır. (1203) 

2-4762 
iLAN 

1 - Ankara ~arnizonu eratı ile harp okurlarının ihtiyaçı için 
aşağıda cins, mikdar ve tutarları ile muvakkat teminatları yazılı iki 
kalem sebze 26.10.936 tarihine müsaQif pazartesi günü saat 15 de ve 
açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli Et"Ün ve satte kanunun 2, 3 üncü maddele

rindeki vesikalarla birlikte Ankara levazım amirliği satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (1722) 

2-4913 
İLAN 

1 - Müsathkem mevkiin göstereceği yerde 25085 lira 54 kuruş 
lteş.if bedelli telefon hattı inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

3 - Teminatı muvakkate akçesi 1882 liradır. 

ı ~.- Şartname keşifname ve resimler her gün komisyonda görü
eblıır. 

ULUS 

1 M1LLI MÜDAFAA VEKALET! 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl ıı 

BtLlT 
1 - Hepsine biçilen ederi 10.700 Jira olan bin sekiz yüz elli kilo 

muhtelif numarada keten ipliği kapalı z~rfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen
ler her gün komisyona uğrıyabilirler. 

3 - Eksiltmeye girecekler ~an~ni 802 lira 50 kuruşluk temi
nat ~e .2490 say~lı kanunun 2 ve ~ uncu .':11~.ddelerinde yazılı belgeler· 
le bırlıkte teklıf mektuplarını ıhale gunu olan 2 ikinci teşri.n 1936 
pazartesi günü saat 11 den en az bir saat evel M. M. V. Satın alma 
Ko. na vermeleri. (952) 2-4427 

BİLİT 
~ Yapı: Sıhhiye depolarında yapılacak depo binası yapısı pazarlt
ga konmuştur. Keşif tutarı: 2688 lira 54 kurustur. 

Keşif, proje _ve şartnamesi bed~~i~.e karşı inşaat şubesniden alı
nacaktır. İhalesı: 16-10-936 cuma gunu saat on birdedir. llk temi na· 
tı: 201 lira 64 kuruştur. Pazar lığ": gireceklerden ilgili buJuıı&nlaı 
2490 sayıh .. kanunun 2, 3 maddelerınde istenen belgelerle birlikte 
pazarlık gun ve vaktında M. M. V. satın alma komisyonuna gelsin-
ler. (1156} 2-4675 

BİLİT 
~u akıtılması: Harp okulu filitre garuzat deposundaki suyun 

ha~ıce a.kıtılması işi paz?rlıkla .yaptırılacaktır. Keşif tutarı: 1253 lira 
ellı yed~ kuruştur. Kcşıf, proje _ve şa~tnamesi bedeline karşı inşa
a~. komısyonund~n a~ ı.acnktır. ıh~lesı 17 • 10 - 936 cumartesi gü
nu saat on bırdedır. İlk temınatı 94 liradır. Paıarlr<7a gi· 
receklerden il"ili olanlar 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü mrıdd~lcrin
de istenen belgelerle birlikte pazarlık ~ün ve 'vaktında M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelsinler. (1157) 2-4676 

İLAN 
1 - Muhtelif masdar ve kontrol aletleri pazarlıkla eksiltmeye 

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

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

nundan bizzat alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
S - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2, 3 üncü mad • 

delerindeki belgeleriyle ihale gün ve saatinde M. M. V. Satın alma 
komisyonuna varmaları. (1286) 2~879 

İLAN 
Harp okulunda 175 tane dt:rs.ıne sırası pazarlıkla tamir ettirile

cektir. Pazarlığı 15-10-936 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. 
istekliler; sıraları görmek için harp okuluna ve pazarlığa giı ecek· 
lerin de komisyona gelmeleri. (1355) 2-4948 

BİLİT 
1 - HerJ>ir metresine biçilen ederi 25 kurus olan 15.000 metre 

pijamalık bez açık eksiltme ile alınacaktır. J 

2 - Şartnamesini par::ısız almak ve örneğini görmek istiyenle· 
rin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmesine gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı vesikaJarr 281 lira 25 kuruşluk teminatları iJe birlikte i
hale günü olan 2-11-936 P. ertesi günü saat 14 de M. M. V. SA. AL. 
KO. na gelmeleri (1350) 2-4971 

BİLİT 
4 kalem boru ve çimento zir poligonu için pazarlıkla satın alı

~acakt~r. He~si.nin tutarı 300 liradır. Listesini göremk ve pazarlı
g.ına gırmek ıç_ın M. M. V. satın alma komisyonuna istekliler gel
sınler. Pazarlıgı 22·10-936 perşembe günü saat onbirde yapılacak-
tır. (1351) 2-4970 

BİLİT 
.. 1 .- Beher metresinebiçilen ederi 20 lira olan 200 tane altlı üst

lu çıft karyola açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 3 ikinci teşrin 936 sah günü saat 14 dedir. 
3 - Şartname parasız olarak Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltme~.e g.~recekler 3~0 liralık ilk teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 uncu maddelerınde yazılı be1ge1erle birlikte eksiltme 
gün ve saatında M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(1354) 2-4969 
BİLİT 

1 :-- Ankara Levazım eşya anbarı ihti}1lcı için 250 kilo 15/ 27 ve 
250 kılo 17 / 33 No. lu Karfiçe çivisi ile 500 kilo balya çenberi. 

2 - G~nel Kurmay elektrik lambaları ve saatleri için daimi ce
reyan temı? ~den W. 20 b/m 78867, Max. 20 Amp. Max. 110 Volt 
D marka!~ ıkı !aı:ıe ~edresör lambası pazarlıkla alınacaktır. 

15 ILKTEŞRlN 1936 PERŞEMBE -
.D. D. YOLLARJ VE UMANLARI UMUM 

MUDURLOCO S. A. KOMiSYONU lLANLARI: 1 
İLAN 

. ~u~ammen bedeli 1316 lira olan kurşun levha 2-11-936 pazart~ 
sı gunu saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın• 
da satın alınacaktır. 

Bu işe igrmek istiyenlerin 98. 70 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaJarı, resmi gazetenin 7-5-936 tarih 3297 
No .. lu nüshas~nda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesıka ve te~tıperini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliği• 
ne vermelerı lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden Hay• 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1329) 

2-4922 

Relctörlüğündtn: 
1 - Yüksek enstitü talebesi için yaptırılacak olan ve mıktaıiyla

c!nsi aşağıda gösterilen elbise, palto, manto kapalı zarf usuliyle ek• 
sıltmeye konulmuştur. 

2 ::- .!hal~ 19-10-936 tarihine rasthyan pazartesi giinü saat 16 da 
~ektorluk bınasında toplanan komisyon tarafından icra edilecek• 
tır. 

3 - Muhammen bedelleri aşağıda yazılmıştır. 
4 - M~vakkat. t~m~~at teklif edilecek fiatn % 7,5 dır. 
5 - .~~mu.nesını gormek ve bedava şartnamesini almak istiyen• 

ter enstıtu daı.-e mücHirlüğüne müracaatları. (1168) 
Yapılacak Muhammen Yekun 

Mikdar Fiatr tutarı 
40 - 50 ı 1925 Kr. 26250 Kr. 

5 - 15 2500 37500 .. .. 
434 - 500 2325 1162500 .. .. 
130 - 150 1800 ,, 270000 .. 

2-4720 1566250 

Cinsi 
Kız talebeye lios
tüm Tayyor 
Kız talebeye man• 
to. 
ErkelC talebeye 
tiostünı. 
Erkek 
palto. 

talebeye 

Birinci Umumi Müfettişlikten : 
1 .. - Eks~Itmeye konulan iş= 28-9-936 tarihinde ihalesi icra edil• 

mek ';'Zere muna~~aya ~ıkarıld~ğı halde talip zuhur etmiyen Diya• 
rıbekırde. s~r harıcınde ımar planına göre ayrılmış olan yerde ya• 
pılac.ak bırınc~. umumi müfettişlik ve kolordu kumandanlığı konak• 
lan .ınşaatı mu~akasası 20.10-936 tarihine kadar temdit edilmiştir• 
Bu ınşaatın .keşı~ bedelleri mecmuu (95.503) lira (36) kuruıtur. 

2 - Bu ışe aıd şartname ve evrak Junlardlr J 
A - Eksiltme şzrtnctmc-si 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işJeri genel ıartnameıi 

D - Hususi şartname 
E- Fenni 
F- Keşif 

., 

G - Keşif hülasası 
-

H - Projeler 
• ~stekliler bu evrakı (5) lira bedel mukabilinde Diyarıbekirde bir 

rı!_lc~. U?.Jumi. müfetişlikten alabilirler. İstanbul ve Ankara nafia 
mudurlukJerı~e gönderilmiş olan nüshalarından okuyabilirler. 
v.. ~ - Eksıltme 20-10-936 salı günü saat (11) de Nafia müdürlil• 
gu bınasında yapılacaktır. 

4 - Eks~ltme kapalr zarf usuJile yapılacaktır • 
5 - Eksıltmeye girebilmek için • 
A - Artı.rma ve eksiltme ka~unun 17 inci maddesine uygun o

larak (716~) hralrk muvakkat temınat vermeleri 
B :-- Ticaret odasına kayıtlı bulunup buna dair vesikasını gös-

termcsı. __ 

C - Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatna. 
meye tevfikan Nafia Vekaletinden alınmış mtiteahhitlik ehliyet ve
sikasını haiz olması lazımdır. 

. 6 - Tekl_if mektupla:ı yukarıda üçüncü maddede yazılı saatteı 
hı.: saat evvelıı~e kadar ~ır~~ıbekirde birinci umumi müfettişlik 
munakasa komısyonu reıshgıne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice k·a· 
pattlmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 3 - Bır ve ıkıncı maddelerde yazılı malzemenin pazarlıkları ay

rı ~Y~~ r.apılabileceğinden pazarlığa -gireceklerin 17.10.936 cumar
tesı gunu saat 11 de M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (1388) 

---~------~(1~2~32~):....--------~--!"'9'--~~~2-4_.,:~78~~ 
S -:- İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika • 

larır~ı ıhaleden liakal üç gün evvel bu işi yapacaklarına dair inşaat 
komııyonundan alacakları ehliyetname vesikalarını komisyona gös. 
tennek mecburiyetindedir ter. 

_____________________ 2.--4981 __ Ziraat Velcaleti sabnulnıa komİs· 

3 
.6 -:- Ekıiltmere iştirak edeceklerin 2490 numa~alı ka~unun 2_. ve 

· üncu. maddelerınde ve p.rtnamesinde yazılı vesıkaları ıl etemınat 
Ye teklıf mektuplarını ihale saatından bir saat evvel İzmir satın al-
ma komiıyanuna vermeleri. (1167) 2- 4682 

lLAN 
1 - Karaköse garnizonundaki .ı a~;rın senelik ihtiyaçları olan 

~~000 ki_lo fabrika unu ile kağıım:rndaki kıtaJarın senelik 180000 
uo

2 
f~rıka un~ kapalı _zarfla eksiltmeye konuldu • . • . 

·ık . Karakos~ gamızonuna aid unun tahmin bedelı 30 hın lira 
1 temınat~ 2250 lira ihalesi 19-10-936 pazartesi glinü saat 11 de. 

~ - Kagızmandaki kıtalara ait unun tahmin bedeli 27000 lira ilk 
tenı•natı121 2s lU:a ihalesi 19-10-936 pazartesi günii saat on beştedir. 

1
4 - halelerı Karakösc satın alma komisyonu binasında yapıla-

ca •tır. Şartnam,.lerin· .. k . . . d 1 ·· bT 1 l ·. . 1 çorme ııtıyenJer komısyonunmuz ana ıp go-
re ı. ır er. steklıle.na. ıhalesi günü ihale saatından bir saat ev~el 
~~kıl·ı~ m~ktu?ları ıle ıllc teminatları ve ticaret odası vesikası ıle 
ır ı te omısyonumuza vermiş oJacaklardır. (1147) 2-4666 

l LAN 
1 - Manisa garnizonundaki kıtaat ve müessesat ihtiyacı i~in 537 

ton arpa ve yahut y~laf ~ünakasaya kanulmuştur. 
•. 

1
2b:--

1
. Şartnamelerı Manısada tümen satın alma komisyonunda gö

ru e ı ır. 

3 - İhaleleri 26 - birinci teşrin pazartesi günü arpa saat 11 de 
yulaf saat 16 dadır. 

4 - E~1sidl~e kapalı zarf usulü iledir. Arpa ve yulaf ayrı ayrı 
şartname ı e ır. 

5 - Arpa ve yulafa ver'ılen f' t] ·· • •· 1 ak . . . ıa ar uzerıne tumence yapı ac 
hesap ve tetkıkat netıcesınde arpa ve yahut 1 f 1 kt 

6 537 ton ar a h yu a a ınaca ır. 
- P. ve ya ut yulafın muhammen fiatları 5,S kuruş-

tur. Muvakkat temınatları 2216 şar liradır 
7 - İstekJiler ticaret odasında mukayy.et ld kl d • . 

ka ihraz edeceklerdir. 0 u arına aır vesı-

8 - Muvakkat teminat makbuzları ile birlı"kt t kl'f kt 1 •· k 1 w • e e ı me u p a-
rını mu~a 'adsanınk y~pı acagı bellı saatlerden en aşağı birer saat ev
vel Manısa a as en satınalma komisyonun vere ekl d. 

( 1305) c er ır. 
2-4887 t LAN 

ı - Sikvas g
1 

arn
1 
iıoknunkd~1 bulunan kıtaat hayvanları için 400.000 

kilo arpa apa ı o ara e sı tmeye konmuştur. 
2 -2-2 inci teşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Sivasta yapıla-

caktır. 
3 - Hepsinin ederi 18000 lira ve ilk teminatı 1350 liradır 
4 - Şartnamesi Si":asta Tüm ert. e~. Ko da her gün görüle.bilir. 
5 _ İstekliler teklıf mektublarını ıhale saatından bir saat evve-

line kadar Sivas Tüm. satın alma komisyonuna vermeleri. 
(1309) 2-4968 

t LAN 
1 - Ankara e-arnizonu hayvanatının senelik ihtiyaçları için ka-

Türlciye Büyük Millet Meclisi 
İdare Heyetinden : 

. .ı - Açık eksiltme ile Meclis ve müştemilatı kaloriferleri için 
(ıkı yüz) ton kok kömürü satın alınacaktır. 
• 2 - Şartnamesi Meclis daire müdürlüğünden bedeJsiz alınabi· 

Iır. 

. 3 - Muvakkat teminat mikdarı (450) dört yüz elli liradır. (Te
mınat Banka mektubu) olacaktır. 

. 4 - Açı~ ~ksiltme 23 .. x • 1936 cuma günü saat on beşte Büyük 
Mıllet Mechsı İdare Heyeti odasında icra kılınacaktır. 
. 5 .:- Eksiltmeye girmek isti yenler 1936 senesi ticaret odası tes-

cıl cuzdanını beraber getireceklerdir. (1252) 2-4809 

Ankara Valiliğinden i 
Necatibey caddesinde hususi idareye ait şehır b'>hcesıne 

muttasıJ biitün dükanların eşiklerinin yapılması açık eksi(tmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli 490 lira 80 kuruştur. 
İhale 26/10/ 936 Pazartesi günü saat 15 de Vilayet daimi en

cümeninde yapılacaktır. 
~ksiltmeye girmek isteyenlerin 70 lira 56 kuru§luk muvakkat 

tem.~nat makbu_z';1 veya teminat mektuplariyle ihale günü daimi 
:~cume~e şeraıtı a.n!amak istiyenlerin hususi muhasebe Mürlürlü-
gune mufacaatları ılan .)}•ınur. (1321) 2-4907 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasından: 

İkramiyeli 35 gelirli 1933 Ergani istikrazı tahvillerinin 7 inci 
ikramiye keşidesi Bankamız lıtarei Merkeziyesinde 16.10.936 r,ünü 
sabah saat dokuzda Maliye Vekaleti, Bankamız ve diğer Bankalar 
mümessilleriyle Noter huzurunda icra edilecektir. 

Keşidede herkes bulunabilir. 2-4978 

palr zarfla münakasaya konulan 814000 kilo saman eksiltme günü 
tekJif edilen fiat pahalı görüldüğündan pazarlığa dökülmüştür. 

2 - İlk pazarlığı 20-10-936 tarihine müsadif sah günü saat 15 
de levazım satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Samanın tutarı 16280 lira olup muvakkat teminatı 1221 lira· 
dır. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzları ile beraber belli gün ve saatte komisyouda bu· 
lunmaları. (1335) 2-4967 

yon undan: 
Cinsi 
Neft 4 

K?.ııl 1-2 kilotuıc 
Vim 350 gramlılC 
Tüğ tozak 16. No. 
Tuz ruhu 
İplik fırça s. 
Hasır süpürge 
Çalı süpürge S. 
Cam bezi 
Cili kiloluk 
Benzin 
Kalın kaput bezi 
İnce ,, ,, 
Kıl fırça S 
Tel talaş. 
Sabun 
Yalnız on altı kalemdir. 

Miktarı 
180 Litre 
50 KiJo 
600 Kutu 
200 Adet 
50 Litre 
50 Adet 
50 Adet 
25 Adet 

100 Adet 
150 KiJo 

15 Teneke 
1500 Metre 
1100 :retre 

50 Adet 
50 Paket 

50 KiJo 

1 - Tutulan nümuneleri mucibince 1578 lira 50 kuruş muham• 
men bedelli ve cins ve sayıları yukarda yazılı 16 kalem temizlik le
vazımı açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 16-10~936 cuma günü saat 15 de Ziraat Vekaletin• 
de yapılacaktır. Muvakkat teminc.t 118 liradır. 

3 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte temi
nat mektubu veya makbuzlariyle adı geçen komisyona müracaatla· 
rı. (1280) 2-4855 -

Eksiltme ilanı: 

Karamürsel Belediyesinden · 
1 - Karamürsel kasabasının müstakbel imar planı ve haritası, 
2 - Müstakbel plan ve haritaya göre asri mezarlık proje ve planı 
3 - Kasabaya iki saat mesafede bulunan Dındıklı tepesindeki 

sağlık suyunun getirilmesi proje ve planı 
İmar planının muhammen bedeli 500 liradır. 
Mezarlık planının muhammen bedeli 200 liradır. 
Sağlık suyu planının muhammen bedeli 500 liradır. 

Yukarda yazılı plan ve proje ve haritaların bedeli muhammenle
rine göre talihlerin depozite akçalarını ve eksiltmeye iştirak edecek
lerin evsafı kanuniye ve vesaiki resmiyelerini ihaleden yirmi dört sa· 
at evvel belediye riyasetine ibraz etmeleri şarttır. Bu yapılacak. isle• 
rin vekaletlerce tasdik ettirilmesi müteahhidtere aid olup tasdıkten 
sonra bedelleri Karamürsel belediyesinden verilecektir. lhaJe günii 
22 birinci teşrin perşembe günü saat on altıdadır. 

İhale yeri Karamürsel belediye salonunda encümen huımn:•1 ·a 
, yapılacaktır. (2082) 2-4932 



ULUS 

Adapazarı Tohum 1sl3h ve De- \Hususi ve Taksi otomobil· 
neme istasyonu Alım Satım l{o- • k h•bl • 
nıisyonundan : lerıyle amyon sa 1 erı-

12000 kilo arpa açık eksiltme usuliyle alınacaktır. Şartnamesi pa
rasız görülebilir. Eksiltme 24 birinci teşrin 936 cumartesi günü saat 
1.4 de Adapazarı mal müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. İstekliler 
ticaret odası vesikası ve 30 lira teminat makbuzu ile .zamanında mü-
~aat etmeleri. (2041) 2-4933 

Ankara Askerlik Suhesinden : 
!) 

l - Şimdiye kadar muvazzaflık hizmetini yapmamış tam hiz. 
ırıem Topçu, Hava, Süvari, İstihkam, Muzika, Muhabere, Demiryol; 
~akliye sınıflarının 316 dan 330 

2 - Jandarma, Gümrük, ve Deniz sınıflarının 316 • 331 dahil 
doğumluları 22 teşrin evvel 936 da askere gönderileceklerdir. 

3 - Kimlerin askere gönderileceğine dair yazılan çağrılma ka
lıtları her erin Nüfusta kayıtlı bulunduğu mahalle ve köylere gön
derilmiştir. 

4 - Bunlardan bedel vermek isteyenler şubeye sağrıldıkları 
&Ünden bir gün evveline kadar verebilirler. 

5 - Her er yeni Nüfus cüzdanlariyle geleceklerdir. 
6 - Ankara Askerlik şubesi mıntakasında bulunan ve yukarı· 

dakj doğumlu yabancıların da ~ubeye gelerek askerlik işlerini ara
mafarı ve bu ilanın bu gibi yabancılar hakkında tebliğ mahiye· 
~nde olduğu. (1342) 2--4930 

Arık.ara V aliliğindeıı : 
Hususi idareye ait şehir bkantasının kalorifer tesısatmın ta· 

tniri açık eksiltmeye konulmı1 ~tur. 
Keşif Ledeli 1645 lira 57 kuruştur. 
İhale 26.10.936 pazartesi günü saat 15 de Vilayet daimi encü

meninde yaılacaktır. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin 123 lira 45 kuruşluk muvakat 

:cıninat .nektubu veya makbuzu ve ehliyeti fenniye vesikasiyle iha
e günü vilayet daimi encümenine ş~raiti görmek isfr•enlerin 
liususi Muhasebe Müdürlüğüne müracaatları ilan olunr. (1320) 

....... 2-4906 

Ankara inhisarlar 
Başnıüdüı·Iüğünden : 

. Ankararla Bankalar caddesinde inhisarlar merkez satış deposuna 
aıt ve keşif bedeli 302 lira 50 kuruş olan taban tamiri açık eksiltme
Ye konulmuştur. Talip olanların 20-10-936 günu saat 16 da %7,5 dan 
22. lira 69 kuruş ilk teminat akçeleriyle birliltte inhisarlar baŞ!DÜ
~rlüğünde toplanacak komisyona gelmeleri ilan olunur. 2-4761 

Divanı l\fuhasehat Riyaset~den : 
Muhammen bedeli 5100 lira olan 120 tonu mecburi ve 50 tonu ih

tiyari olmak üzere 170 ton kalorifer için türk antrasiti 21-T.evvel-936 
Çarşamba günü saat 1 l de kap;ılı zarf usuliyle Ankarada Divanı 
~luhascba~ idare ve )}esab işleri müdürlüğünde satın alınacaktır. Bu 
~~e talip 6lanların 383 lira muvakkat teminatle kanunun tayin etti
~ı vesikaları ve 'tekliflerini aynı gün saat ona kadar komisyon re· 
1 Sli ğine vermeleri lfizımdır. 
. Şartnameler Divanı Muhasebat idare ve hesab işleri miidüriye· 

.l!!:·'en parasız olarak alını:r. (1097) 2--4645 

Ankara Orman ·Fidanlık '1 

Direlitörlüğündcn : 
Ankara orman teşci;!.'. sahasının marmara seri için (25) ve or

~an fidıınlığı için (2) ki cem'an (27) ton yedi kok kömürü bedel 
~haıe (5) gün zarfında marmara ve fidanlığa teslim edilmek üzere 
kO-T. evvel 936 dan 23 üne kadar (15) gün müddetle açık askıya 
Onulmuştur. . 
.. Talip olanları şeraiti münkasayı anlamak üzere orman fidanlık 

:;ıudüriyetine ve ihale günü olan 23,T. evvel cuna günü saat (15) 
c %7,S teminat akçesiyle Vilayet muhasebe müdüriyetinde müte· 
~kil komisyona gelmeleri. 

5 
(1310) 2--4894 

Ank.ara Valiliğinden : 
) Polatli kaymakam evinin tamirat ve ilivei inıaatr açık eksiltme· 

e konulmuştur. 
l<eşif bedeli 700 lira 30 kuruştur. 

ıı· İhale 19-10-936 pazartesi rünli saat 15 de villyet daimi encilme· 
1nde y paılacaktır. 

ttı· Eksiltmeye girmek istoiyenler 52 lira 53 kuruıluk muvakkat te
ınat itasına mecburdur. 

ı .Taliplerin ihale günü daimi encümene ~eraiti anlamak iıtiyen • 
Ctın hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. (1183) 

......... 2--4719 

Iurklareli Vilayeti iskan 
Direktörlüğünden : 

, Kırklareli vilayeti merkez kazası için 34274 Marsilya benzeri 
,~ 688 Mahye kiremidi satın alınmak üzere 20 gün müddetle açık ek

tıneye çıkarılmıştır. 
ltı Eksi: tme 21-10-936 pazartesi günü öğleden evvel saat 10 da 

rklareli iskan müdürlüğünde yapılacaktır. 
t Bu işe müteallik şartnameler. ANKARA, !STANBUL ve KIRK
b·"-1. REL! iskan müdürlüklerinde bulunur. İstekliler her gün göre· 
ı ırler. 

he .Eksiltmeye iştirak edeceklerin muhammen bedelin %7,5 niı
ltıtı olan 213 lira 50 kuruşluk teminat akçeleri ile muayyen vakitte 

tldareli iıkin müdüılüğünde bulunmaları ilan olunur. (1230) 
2-4782 

Zonguldak Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden : 

tı Zonguldak vilayeti içinde Zonguldak - Çavcuma • Bartın yolu· 
ç lln 26 + 000 mcı kilometresindeı (27000) lira keşif bedelli ahşap 
t{ia~~uma köprüsünün tamiri ve sahilin tahkimi .ile ahşap geçit köp
•iısu Ya.pısı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek· 
ıu~~esı 16-10·936 cuma günil aaat 15 Je Zonguldak Nafıa Müdür-

gunde eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
bı ~k~l.tme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (135) kuruş 

ll tahıhnde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. 
l'es ~uvakkat .teminat 2025 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
ita mı ~azetenın 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfi • 
ll.lın ınuteah_hitlik ehliyet vesikası ile ticaret odasından 936 yılında 
larllrnış vesıka ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektup
!ıa 1'M .Y~~a:.~~~i günde ihale aaatından bir saat evveline kadar Na
ııan udurlugu odasmda toplanacak komisyon rei sliğine vermeleri 

olunur. ( 1124) 2--4643 

nin nazarı dikkatine 
Ankara Belediye Reisliğinden : 
Şehir dahilnide seyrüsefer eden hususi ve taksi otomobillerine 

ve kamyonlara verilmiş olan plakalar :1enileriyle ve müracaat aıra
siyle değistirilecektir. Alakadarların 20-10-936 salı günü akşamına 
kadar mua~elelerini yaptırmak ve plakalarını takdirmak üzere Be· 
tediye hesap işleri müdü~lil~ne müracaat etm~leri ve b~ ta;~~ten 
sonra hükümsüz olan eskı plakalarla seyrüseferın menedılecegı ılan 
olunur. (1209) 2--4743 ------

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUÖUNDAN: 

ı _Tapunun 7.12.1930 T. ve 67/81 cilt sahife numarasında mu
kayyet ve Kurt mahallesinin Anafartalar mevkiinde vaki 37/352 m2 
arsa ile Ankara Evkaf müdüriyetine ait olup tapuda müşcccel ol
mıyan ve mezkur. arsanın hem hududu bulunan üç katlı .?ina ve 19. 
4.1934 T. cilt sahıfe 28/61 numarasında mukayyet Behlul mahalle
sinde kıiin mağaza ve filhal ii~ katlı iki oda bir hol bir hela bir mut
faktan ibaret hanenin 17,S m. murabbaı kısmı imar müdürlüğünce 
hamurlanarak heyeti mecmuası bir parsel haline kalbedilmiş olan 
işbu gayrimenkulün ~~amma 5654 L. 48 K. tahmin ?lu~muş ~e satı~a 
çıkarılmışsa da Behlul mahallesinde kain olan kargır magaza ve 
filhal üç katlı iki oda ve bir hol bir hela bir mutfaktan ibaret hane
nin 17,5 m2 kısmı kıymeti muhammenesinden daha fazla bir meb· 
lağla ipotek bulunduKundan ve fazlaya talip çıkmadığından sanş 
yapılamamış olması hasebiyle İmarca tekrar tetkikat yapılarak (7 
No. lu parselle olan şuyuunun izrlesi uzun zamana muhtaç olduğu 
anlaşılan ve şehrin en mutena bit yerinde bulunn bu arsanın uzun 
müddet boş bırakılması doğru olamıyacağından 5 No. lu parseliyle 
olan şuyuun izalesinden sonra 7 No. lu parselle olan şuyulu kısmın 
suyu unun izale edilmiş suretinde ve şuy uun izalesi halinde bir kül 
teskil ve ona göre taksimatı ihtiva edecek bir promeyle 12 m. saçak 
irtifaını muhafoza kaydiyle bina yapmasına müsaade edilmes:ne ve 
3350 No. lu planın tasdikine) karar verilmiş olmasından dolayı mez
kfır hane satıştan hariç bırakılmak suretiyle diğer arsa ve evkafa 
ait dükkan satılmak üzere aşağıda yazılı şartlar dairesinde açık art-
tırmaya çıkarılmıştır. . 

3 - Satış peşin para i1e olmak üzere 16.11.1936 tarihine mü~adif 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkfll satış 
memurluğunda yapılacaktır . 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektub~ ile kanunen teminat ola{ak kabul edilen hazine tahvilleri 
getireceklerdir. 

s - Satı~ günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
sini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
İ6 mcı saatinde en çok artıran taljbine il ale olunacaktır. 

6 - İ$bu tarihteki artırmada teklif edilen lıedcl muhammen kıy
metin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 1.12.1936 tarihine müsac.lif 
salı giinü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok ar
tırana ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verliecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi ve<(.hile alma~a razı ise ihale far
'kı birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa

0 

r.u ı olmazsa li{ayri menkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada <la gayri menkl l talibine ihale edildikte 
tapu harcile dlelaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine· kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise bor~luya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakaclarlarm bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarını evrakı müsbiteleriyle 20 ır.ün içinde dairemize bildirmeleıi 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya i~tirak edecekler 1.11.1936 tarihinde 934/134 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memizi okuyabilirler. 2-4962 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

Açık artırma ile# paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu 
i~i oda bir mutfak, bir hela, ve üç dük5ndan ibaret ahşab ev. gay
~ı menkulün bulunduğu mevki: mahaUesi, sokağı. numarası tapu
nun Ada, 167, pafta (28) parsel (22) No. sunda mukayyet olup 
misakı milli muhallesinin İbadullah soka~ında kain ve (138) met
re murabbaı sahada kaindir. 

Takdir olunan kıymet ikibin sekizyüz liradır. 
Artırmanın yapılacağı yer: gün, saat, Ankara İcra gayri men

kul satış memurluğu odasında 16-11-936 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14-16 da 

1 - İŞ;bu gayri menkulün artırma ıartnamesini 1.11.936 tarihinden 
itibaren numara ile Ankara icra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. İllnda yazılı olanlardan fazla 
malı1mat almak isteyenler işbu şartnameye ve dosya nwnaraıiyle 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazıIİ kıymetin %7,5 nia. 
betinde pey akçası veya milli bir bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılara diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 
yirmi gün için evrakı müsbiteJeriyle birlikte memuriyetimize bil· 
dirmeleri İcab eder. 

Aksi halde hakları tapu siciliyle aabit olmadıkca satış bede
lini paylaımasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şart
namesini okumu! ve lüzumlu malılmatı almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad, ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
ıonra en, çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muham
men kıymetin % 75 ni bulmaz veya satış isteyenin alacağını rüç
hanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların ve gayri men· 
kul ile temin edilmit alacaklarını mecmuundan fazlaya cıkmaz 
sa en, çok artıranın teahhüdü baki kalmak Uzere 1-12-936 sah gil· 
nü ayni saatte ikinci artırmada en çok artırana ihale edilir. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermez se ihale karan fesh olunarak 
kendisinden evvel ve en yüksek teklifde bulunan kimse arzetmi! 
olduğu bedel ile almağa razı olur sa ona razı olmaz veya bulun
maz aa hemen on beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp en, çok 
artırana ihale edi!ir. 

İki ihale arasındaki fark ve geçen gUnler için %5, beşten 
hesab olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kal· 
maksızın memuriyetimizce alacaklıdan tahsil olunur. Madde 
(133) mezkQr hane yukarıda gösterilen 16·11-936 tarihinde An- 1 
kara gayri menkul icra memurluğu odasında işbu ilin ve gösteri
len artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

2--4960 

SAYFA 7 

Ank· ra ın Sayın 
IIalkına. : 

Bütün resmi tlaireleı·in, 
Bankaların, müessese

leı·in elektrik 
• 
ışyar rına: 

CUMURİYETİMİZ!N 13 üncü YIL DÖNÜMÜ 
YAKLAŞIYOR. BAYRAM GECELERİNİ BOL 
IŞIKLA KUTLULAMAK VE ARIZASIZ CERE
y AN VERMEKı ANCAK HER BİNANIN DO
NANMA TAKATINI B1 UEMİZLE MÜMKÜN
DÜR. YAPACAGINil Vrı;YA EVELCE YAP
TIRDIGINIZ TESİSAT N ÇEKECEG1 ELEK
TRİK KUDRETİNİ TEZELDEN SOSYETEMİ
ZE BİLDİRMENİZİ DİLERİZ. 

SOSYETEMİZ DONANMA TESİSATININ 
MUA YENELER1LE UGRAŞACAGINDAN 24. 
10. 1936 TARİHİNDEN 2. 11. 1936 TARİHİNE 
KADAR YENİ ABONELERE RAKORDMAN 
Y APILAMı '1 ACAKTIR. 

Ankara Elektrik T. A. 
Sosyetesi 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL STIŞ 
. MEMURLUGUNOAN • 

1 - Emrnk ve Eytam Bankasına ipotekl olup satılmasına ka
rar verilen kadastronun ada llô parsel 2 numarasında muk1ıyyet 
Ankara'nın '.ı illice mahallesinde hükfımet ~ caddeıinde kain apar• 
tıman aşagıdaki ııartlar dairesinde artırmaya çıkarılmııtır. 

Evsaf ve müştemilatı : Apartıman bodribn ve çatı katiyle bir· 
· Ekte yedi kattan ibaret ve betondan İnJa edilmiştir. Birinci bod .. 

rum katı cadde üzerinde iki küçük dükkandan ibaret olup arka
ları depodur. İkinci kat evveJce Merkez kkrathanesi e1yevm lokan• 
tadır. Bir ocaklık ve bir heliisı vardır. Ta,.vanı karton piyerdir, 
ÜçUncü kat asmadır. AP.artıman merdi\/eninden methali vardır, 
Ayrıca icara veriıebilir. Dördüncü kat : Bir hol, bir cameklinh 
oda ıle birlikte beşoda, bir mutbak derununda tesisatı tam bir ban· 
yo, bir hela ve iki balkon vardır. Beşinci kat dördünctinnü aynıdır: 
Altıncı kat: Dördüncü ve be~inci katın aynı olup yalnız balkonu 
yoktur. Yedinci çatı katı: Bir hol, üç oda, l:Hr mutbak, tesisatı tam 
bir heladan ibarettir. Binanın elektrik ve su tJsisatı tamamdır. He
yeti umumiyesine 49,800 lira kıymet takdir olynmuştur. 

3 - Satıj peşin para ile olmak üzere 17. 11. 936 tarihine mU
sadif Salı günii saat 14 • 16 ya kadar icra daifeai gayri menkul 18• 
tı§ memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7 .s ğu nisbetinde pey akçası veya millt bir bankanın te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah· 
viJleri getirecck}\~rdir. • 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten ı;onra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy· 
metin yüzde 75 §ini bulmadığı takdirde 2.i2.1936 tarihine mUsadi{ 
perşembe gilnil saat 14-16 ya kadar ya1>ılacak ikinci artırmada (keza 
muhammen kıymetin yüzde 75 oini bulmak şartiyle en çok artıran 
talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde iae 2280 
numaralı lCanun ahkamına• tevfikan borç beş sene müddetle tecile 
tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale oedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği taktirde üzerine ihale edilenin alebl üzerine ihale 
tari?i~~en itibaren kendisine' bedeli ihaleyi t,ealimi vezne eyle· 
meaı ıçın yedi gün kadar mehil verliecektir. İşbu müdet zarfında 
ihale bedeli yatırılmadığı taktirde ihale bozulacak ve bu tarihden 
evvel en yükıek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile almafa 
~azı. olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı 
ıse ıhale farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale 
edilecektir. Teklifi veçhile alma'ğa razı olmaz aa gayri menkul ye
niden on beı gilnllik artırmaya çıkarılacalt en çok artıran talibi· 
bine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da pyrl menkul \afibine ihale edildikte 
tapu harciyle dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar 
olan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer al!kada,rların bu gayri men· 
kul Uzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı tnüsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirme· 
leri lazımdır. Akai taktirde hakları tapu siciliyle sabit olmadık· 
ca satış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edeceler 26-10-936 tarihinde 934·145 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memizi okuyabilirler. 2!-4959 

Nafıa Vekaletinden: r 
25Teıriniıani 936 çarıamba günü ıaat 15 de Ankarada Nana 

Vekaleti malzeme eksiltme komiıyon odasında 55640 lira muham· 
men bedelli (30) kalem atelya tezgahının kapalı zarf uıuli ile ek· 

siltmcsi yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 4032 liradır. : 
Eksiltme şartname ve teferruatı Ankara V~kalet malzeme mü

dürlüğünden 278 knruı mukabilinde verilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarının resmi gazetenin 7-5-936 tarih 

ve 3297 aayılı nushaıında çıkan talimatnamere göre Nafia Vekale
tinden alınını' veıika ile birlikte 25 Teırini~;ıni 936 çarşanba günü 
aaat 14 e kadar Ankarada Vek~let malzeme müdürlüğüne vermeleri 
lazımdır. ( 1256) 2-4875 

Kiralık büyük ev 
Yenisehir Selinik caddesi 

No: 54 ~Vekaletler civarı güzel 
manzara. Dördü büyük olmak Ü· 
zere 12 oda, 2 banyo odası kalo
rifer. 

İçindekiler müracaat 
~--4891 

Kiralıli _Daireleı 
Yeniııehirde K aranfil sokak 

Yugoslavya sefarethanesi karşı
sında 22 numaralı apartmanın 
be~er odalı alt ve orta kat her 
türlü konforu mevcud daireleri 
kiralıktır. Tel. 1912 de B. Ke· 
male müracaat ?--4915 
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Anaf artalar caddesi 
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ı;on t~ YAOI Kommf ri EVLEll 
UMUM VAZİYET Pl~NI 

~1 1.'tOOO 

Kavakhdere'deki kooperatifimiz mahallesinin yu
k~rıd.aki krokide mahalli X işaretiyle gösterilen hal 
bmaları inşaatı teşrinisani nihayetinde bitecek, aza
mi 15 K. evvel 1936 tarihinde kiracılara teslim oluna· 
caktır. 

v Altı dükkan ve bir yazlık büfeden ibaret olan ma
gazalar, mahallenin en mutena yerinde güzel bir tar
zı mimaride yapılriıaktadır. Sarfiyatı fazla olan sefa
rethane ve villalarla etrafı çevrili bulunan Çankaya ve 
~avaklrdere mahallatınm yegane satış mahallini teş
k.ıl edecek olan bu mağazalar aşağıdaki şartlar daire
sınde kiraya verilecektir: 

1 - Dükkanlardan beş tanesi kooperatifin ihtiyaç 
gösterdiği eczane, bakkal, kasap, sebze ve meyveciye 
tahsis edilecektir. 

2 - İcar müddeti; asgari üç azami beş senedir. 
Bedeli icar senelik pe§indir. İki veya daha ziyade se
neliği peşin verenler tercih olunacaktır. 

3 - Dükkanların heyeti mecmuası veya her biri 
ayrı ayrı kiraya verilebilir. Toptan talip olanlar ter
cıh olunacaktır. 

4 - Talip olanlar; planları kooperatifin inşaat 
mahallesnideki kontrol mimar mühendisinden göre
bilir ve istedikleri izahatı alabilir. 

5 -Tekliflerin 26 T. evvel 1936 tarihine kadar ka
palı zarf ile Sümer Bank binasındaki kooperatif idare 
meclisi reisliğine gönderilmesi· ve gösterilecek mad
di teminatın nevi ve mikdarmm' da bildirilmesi ilan o-
lunur. 2-4938 

a: ilx1x1x1,:Cx1x1T1x1,:Cx:ı;.ıxıx:ı:n 

· Arık.ara Piyango Sa manpazarı 
Subesi 

!i 

~5 birinci teşrinde Samanpazarı otobüs durağr İstihlas kah-
vesı yanında açılıyor. lti 

Ankara Piyango Hi 
ll!t4"Tf+Of+ı+ı+ıxıxıxıxıxıxıxıx+xıxıxıxıxıxı:xıx1xl§• 

Divanı l\luhasehat Riyasetinden; 
Başkale malm''d'" l··-·· •. · • • . u ur ugunun 933 yılı ıdare hesabının mahkemesı 

net·cesiııde Muh · F h . 
l . asıp a rı hakkında sadır olan 183 sayılı ilam mu-

maı eyhın memu · 
l rıyetten ayrılmış ve ikamet mahalli de meçhul bu· 
unmuŞ. olmasına bina k d .. 

h · en en ısıne tebli<Y edilememiş oldug- undan 
ukuk ]"' h '"' 

· - usu u mu akemeleri kanununun 141 inci maddesi hükmünce 
teblıg makamına ka· lmak .. 

t . . ım 0 uzere keyfiyet ilan olunur. 
şbu ılan 13-10-936 tan'h· d · 'b · · · d k' 1 h ın en ıtı aren daıre rlahılın e ı ev a-

ya asılmıştır. (1380) · 
. 2-4979 

Erzurum Valiliğinden : 
Kapalı zarf usulile eksitme: 

i . 
21-eylQJ-1936 da ihalesi yapılacak olan Erzurum erkek" muallim 

mektebi ikmali inşaatına aid ilanlar 2490 sayılı kanunun 7. inci 
maddesi ahkamına tevfikan ilan edilmemiş olması hesabiyle bu in
şaatın 35-gün temdidine ve yeniden ilanına lüzum hasıl olmuştur. 

1 - Eksiltmeye konulan i::ı: Erzurum erkek muallim mektebi 
yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli 242,671 lira 48 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

C - B.:ıyındırlık genel şartnamesi 
D - İnşaata aid fenni şartname 
E - Keşif cedveli 
F-Proje -
Talipler projeyi Bayındırlık Bakanlığında, .h;rzurum bayındır· 

hk müdürlüğünde görebilirler. İstekliler şartname ve evrakr saire .. 
yi 12 lira 10 kuruş mukabilinde ilan mahalleri bayındırlık müdür
lüğünden alabilirler. 

3 ..:... Eksiltme 26-birinciteşrin-1936 pazartesi günü saat 15 de 
Erzurum kültür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira muvaı<. 

kat teminat ver mesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o.. 
lup göstermesi lazımdır. · 

A - 1936 yılına aid ticaret odası vesikası , 
B - Bayındırlık Bakanlığından en aşağr yüz elli bin Iirahk 

bu nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika 
6 :__ Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Erzurum kültür direktörlüğü dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayt üçüncü m~dd;~e yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zafın mühür mumu ıle ıyıce kapa· 
tılmış olması şarttır. Postada olacak geçikmeler kabul edilme. 

(1231) 2-4781 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

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

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

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte tek'.
lif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evetine kadar Kasım
paşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

(1883) 2-4882 

ANKARA PALAS 
Cumartesi 24 Birinci Teşrin 1936 

' ' P A VILLON',' DA 
' Muazzam "Soiree de Gala" 

Masalan evvelden tutunuz. 2-4920 

Srhha t ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 
... 

islcaU: Umum Müd ürlüğüııden: 

2 ve 20 kompr~mcı;ı. a 'Tlbl'a, ~·d.ı 

b ulunur, 

Ambalaj 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden ı 
İkinci vakıf apartımanrndaki mağazalardan bir kısmının okuına 

salonu haline ifragr için yaptırılacak kütüphane, okuma masası ve 
iskemlesi, kalörifer dolabı ile plafonyer lamba, açrk eksiltmeye k~ 
nulmuştur. 

Bu işin muhammen keşif bedeli (2235) liradır. 
1 - Bu iş için isteklilere verliecek evrak §Udur: 
A - Eksiltme ve fenni şartname ve resimler. 
B - Mukavele örneği. 
Bu evrakı alabılmek ve eksiltmeye girebilmek için bu gibi i~leri 

yapmış olduklarına dair vesaik braz edenler şartname, mukavele 
nüshalarını inşaat müdürlüğünden alacaklardır. 

2 - Eksiltme 26.10.936 tarihine gelen pazartesi günü saat 14 de 
Ankarada vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdüriyetinde topla~ 
nacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için istekiilerin (167) lira (62) klı~ 
ruş teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikayı aynı gündO 
komisyon reisliğine göstermesi lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanut}un 17 inci maddesine uygun muvakkat te• 

minat. (1241) 2-4807 "' 

A yvalılc Belediye Reisliğinden : 
Belediyemizin kırk lira asli maaşlı fen memurluğu münhaldir~ 

Bu işin ehli ve evsafı fenniye ve res~i~eri haiz t?lipl~rin ~.ayın ... 
dırlık Bakanlığınca kabule şayan vesaıkı ılc beledıyemıze muraca• 
atlan. (1237) 2-4771 

SATILIK ECZANE Orta Anadolu vilayetlerinde yerleştirilen göçmenler içi.n Eber· 
hart fabrikasının Konya tipi (2. E. 5. W) ve Rudsak fabrıkasının 
(S. P. 5. S. T.) markalı pullukları tipinde olmak üzere beş bin adet 
puJJuğun imali pazarhkla eksiltmeye konulmuştur. . Kadtköy Moda caddesinde Eczacı Faik İskender Göksel 

Pullukların nümuneleri, fenni ve idari şartnamclerı İskan Umum "MODA ECZANESİ" sahibinin vefatı dolayısiyle satılıktır. 
Müdüılü~ün<le mahfuz olup talipler resmi günler h~7icc olm~k ~z.7- 1932 tarihinden beri tanınmış ve şöhret kazanmıs olan bu 
re her gün saat dokuzdan 17 ye kadar müracaatla numuneyı gorur Eczane halihazırda çok iyi i§lemektedir. 
ve sartnameleri meccanen alabilirler. Kadıköy Şark Merkez Erza deposunda Bay Bulutyana 

Pazarlık ve ihale 15 - te<:rinievvel • 936 perşembe günü saat on müracaat. 2-4961 

beş otuzda Sıhhat Vekaleti~de husıuu:sA~ı ~k:o:m:i~sy~o:n:u~n~d~a~y~a:p:ıl:a:ca:k~t~ır~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İlan olunur. (1162) _ 2-4680 

l(iralıl{ 

Dülclcanlar 
Altlarında büyük depoları var

dır. 
Telefon: 3835 - 1502 

2-4935 

imtiyaz sahibi ve Başmu. 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Geliholuda J. üçüncü Tabur Satınalına 
Komisyonu Ba~kanlığından . 

Cinsi 
Ekmeklik için 
ı. ci nevi has un 

Mikdan 
Kilo Gr. 

130997 000 

Teminatı 
muvakkate 

Tutarı mikda rr 
Lira Kr. Lira Kr. 

17524 72 1314 35 

Teminatı 
kat' iye 
mikdarr 
Lira Kr 

2628 71 

ihale günü ve saati 

16.10.936 cuma günü 
saat on dörtte 

Sığır eti 27800 000 6950 00 521 ~5 . 1042 50 ,, ,, " 
ı - Taburun erat iaşeleri için kapalı zarf usu lıyle eksıltmeye konulan iki kalem erzakm cins vd 

miktarlariyle teminat muvakkate ve katiye miktar lan ihalenin §ekli ve günü, saati yukarıya yazıl 
mıştır. 

2 - Eksiltmeler Geliboluda Jandarma Tabur Karagahında J. Satınalma Komisyonu tarafındaıt 
yapdacaktır. 

3 - Satınalma Komisyonundan şartnameler parasız verilir. Hükümetçe muayyen banka mektul.:ıla4 

rı Devlet tahvilleri ve hükümetçe t;yin olunan mi 11i esham ve tahvilleri "Borsa fiyatından %15 nok• 
saniyle'' kabul edilir. 

T · tl ·h 1 .. ·· 12 k d 1 d ~ na yatırılmış ve makbuzlar komisyona saalı 4 - emına ar ı a e gunu saat ~ a ar ma san ıgr _ 
14 de teslim edilmiş olacaktır. ( 1790) 2- 47 7 5 Müdürlüğünden : 

1 inci işletme mıntakasınd H d .. . v •• 'k h 

D. D. Yolları ve Limanları Umum 
b , ı · t 1. . a ay arpasa .. Ankara hattı uzerınde aşagıda mevkıı, mı tan mu ammen 
e~e ı ve es ım mı.iddeti kk : · 
. k 1 f 1.. . ' muva at temınatı yazılı 6 mahalde balast ihzar ve vagonda veya ocakta teslı-

mı ap~ 1 zar usu u ıle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 
Eksıltme 27-10-936 sah gu··nü sa t ıs d H d b' · · k' 1 · · • 1 t k · 
d l kt a e ay arp aşada gar ınası dahılınde ı . ıncı ış e me omısyo. nun a yapı aca ır. 

J 
35

280 
lkirahkl işe ~itl şa_rtnamelerle muı<avele proje si 90 kuruş mukabilinde ve diğer işlere ait şartname-

er ve mu ave e J)roıe en de parasız olarak komisyo d ·ım kt d' 
İsteklilerin 2490 No lu t · . n an verı e e ır. 

. • . · . .a:t ıı:na, eksıltme ve ıha le kanunu mucibince ve şartnamede yazılr ehliyet 
ve ~ıger ve~a.ık.le ve .her ış ıçın -~ıza~mda ya~Ilı muvakkat teminat makbuzlariyle her iki teslim şekline gö
re fıat tekhfını havı zarfların uzerıne hangı mahaldeki balast · . ld • yazılmak suretiyle eksiltme sa-

. d b' t 1 kb k b'l' d ıçın o ugu a~ın e.n . ır saa ~ve ma •. ~ mu. a 1 ın e Haydarpa şada komisyon reisliğine vermiş olmaları ve teklif sa-
hı plerının de e~~ılt~e ~nü sa~tınde liazır Abulunmaları ve ayrıca izahat almak istiyenlerin de Haydarpa-
şada Yol baş mufettı§lıgıne muracaatlan lazımdır. (1258) 2-4876 

Beher metre mik' ap · 

Mevkii 
Doi!<lnçay 
Mekece 
Mekecc 
Vezirhan 
Bozüyük 
Polat it 

muhammen bedeli 

K.L.M. Vagonda teslim 
147 + 800 147 Kuru~ 
184 +- 000 138 " 
186 + 000 138 " 
217 ,_ 000 138 ,, 
258 + 000 147 " 

479 + 000 138 ,, 

Ocakta 
Teslim 

·143 Kuruş 
134 
134 
134 
l43 
134 

Müddeti 
teslim 
9 Ay 
6 ,, 
9 ,, 
6 .. 
9 ,, 
6 " 

Bedeli 
35280 

5520 
19320 

5520 
22050 
6900 

~ik. 
24000 

4000 
14000 

4000 
15000 
5000 

Muvakkat 
teminatı 

2646 
414 
1449 
414 
1654 

517 '/ ?. 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN GÜNDÜZ 
SAM SON 

Harry Baur - Gaby Morlay 
Muvaf fakiyetle devam ediyor 

GECE 
Yeni mevsimin en nefis tarkdı filmi 

AŞK SERABI 
Baş Rolde : 

Musiki aleminin en yüksek sanatkarı 
NINO MARTiNi 

Ayrıca Muzikal Şort 

BUGÜN BU GECE 
SlRLEY ASl 

. ~ Yaşının küçüklüğüne rağmen 
sinema aleminde büyük bir varlık 

gösteren mini mini sanatkar 
SHlRLEY TEMPLE 

T arafmdan temsil edilen emsalsiz 
bir şaheser 

İlaveten : En yeni dünya haberleri 
Sabah saat 10 da ucuz halk 

matinesi münasebetiyle 
BEYAZ RAHiBE 

Bir sinemada gösterilen Dünya Haberleri diğerinde gösterilmez 


