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ELIŞLERt VE KVÇVK 
SANATLAR SERGlSl 

· Ankara bu yıl, Cumuriyet Bay. 
"'-ıını kutlarken, sanat kıymeti 
'-dar iktısadi faydası da büyük o
'-aa bir sergiye kavuşacaktır. lktı
~ Vekaletinin Ankara Sergie
"lnde, çok itina ile hazırlatmakta 
olduğu el işleri ve küçük sanatlar 
lergisi; iyi bir terlible bize, bugü
lıiin el ile yapılan bir çok sanat e
lerlerini tanıtacağı gibi geçmit 
ı.ınanıardaki türk bedialarını da 
~erecektir. Vekalet; çok yerin
~ olan bir mülahaza ile, sergiyi 
)'1.lnız bugünün eserlerine hasret
lllernit, mazide türk sanatkarları
~lll maharetle hazırladığı işler i
~~ de bir çok kısımlar ayırmıttrr. 
uoylece sergide bugünün ve dü
~ zevk ve sanalı üzerinde, bedii 
~•lerimizi okşayan heyecanlı mu
qJeaelew- yapacağ!Dlız gibi bugü
~? dünden neler taşıdığım ve ne-
er1 bırakıp neleri alacağım da gö
receğiz. 

.. Büyük endüstrinin doğuşundan 
0 nceki devirlerde, türk elsanatr
~111; bütün dünya için üstün sayı;cak örnekler yarattığı şüphesiz-
~r. Türk sanatı, en uzak ve derin 

hır ınaziden başlıyarak medeniyet 
tarihine daima en güzel eserler 
İel'.'ıniştir. El işleri ve küçük sanat-
~t sergisi bunların çok mahdud 

*>ır ınikdarını da ihtiva etse, yuka
r•da söylediğimiz mukayese, gene 
"llgünün eserleri lehine olmıya
~br. Bundan cumuriyet nesli 
lneaul tutulamaz. Yia"ksek mazisin· 
~ kuvvet ve kıymet almasını biten neılimiz, sergiyi. yeni sanat 
~lesinin çok sağlam bir basa

bıağı yapmakta asla gecikmiye
cfıktir. 

" El iti, iktisadi bir meta oldu
"' kadar onu iıleyenin sanat ve 
ıeka. eseridir. Bu sebeble onda 
llıaliyetten üstün olarak sanatın e
~ vasıflarım da ararız: Tak-
1•dden uzak ve orijinal olmak, sağ
.~ bir kültür kuvvetiyle kendi 
:.~ içinde yeniletmek. Sergi; 
Urk el itinin, sanat kıymetini bu 

·~l.alflar içinde yükseltirken veki
t.:e almağa hazırlandığı tedbir· 

1 
iktisadi bünyesini tağlamlq-

1tacaktrr. 
, Kurmakta olduğumuz büyük 
doınuna endüstrisi bazı ha.ait el-
11tlerini azaltacaktır. Halkın ucuz 
\te iri giyinmesi yalnız makine 
ltuvvetiyle mümkün olabilirdi. An
cak endüstrinin karıılayamadığı 
~~ha bir çok ihtiyaçlarımız vardır 

1 hiınlar el iıleri ve küçük sanatlar 
Çerçevesinde toplanmaktadır. ik
tisat Vekaleti büyük endüstriyi 
i;,ize gurur veren bir hızla ilerle
~tken, bu son kısma da yeni bir 

Uvvet vermiş oluyor. 
c El iti ekseriya bir ev işidir. 
'l'ürk sosyal hayatında aile e

&cls [*] ,, olduğuna göre iktrsat Ve
ltaletinin; evde iti koruyan ted
~~rleriyle; milli bünyemiz üstün 
'Otr kıymet kazanacaktır. 

. Küçük sanatların artmasiyle 
~aha bir çok yurddaşlar istihsal 
~8.Jatına girecektir. Şehir ve kaaa
.,._larımızda dol&J&lllar, topraktan 
\l~ kalmıı bir çok insanların bir. 
!e)ler baıarmak ihtiyaciyle kıvran
~ddarmı görürler. Yeni tedbirler, 
1JUnlara aradıkları işi verecektir. 
Buraya kadar ki yazılarla el işleri 
~e küçük sanatlar mevzuunun bir 
lcaç esaslı noktasına kısaca tcn1.ıs 
etrni, olduk. Esas mesele bir kaç 
Yazının çerçevesine sığmıyacak
kadar büyük ve ehemiyetlidir. 

Kemal tjNAL 
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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Kıral Leopold un Pariste heyecan uyandıran bir nutku 
( 

Belçika rraasaam teslrladea çıkarak bir 
barp ballade •atlak surette bltaral kalacak 
Kır al diyor ki: «Bir taraflı her siyaset, Belçikanın dış vaziyetini zayıf la .. 
tır. Bir ittifak da bizi hedefe götürmez. Çünk.ü bir müttefikin yardımı, 

ancak müstevlinin ilk darbesinden sonra yetişebilir. Binaenaleyh 
münhasıran ve tamamen bir Bel(~ika siyaseti gütm.eliyiz.~ 

Kıtal Leopold 111 

Brüksel, 15 (A.A.) - Kabine to1,Jan. 
tısında kıral bir nutuk ıöyliyerek önce 
Belçika kırallarının yemin ettikleri n.
man memleketin toprak bütünlüğünü v~ 
istiklalini muhafaza etmeyi teahhüd ey· 
lediklerini ve kendisinin de bu yemini 
selefleri gibi, tutacaJını kaydetmiş ve 

Ordu atı 
müsabakaları 

basladı 
' ~~ . _,,,,..,. .,,_. 
...;' 

Hsrb atının t•lim ve terbiyesin'i teş

vik maksadiyle t•rtib .ül.n 1936 sene~ 

si orduatr müsabakalarına dün başlan

mış ve program mucibince atlı spot 

kulübünürı manej :.ahasmda at terbi

yesi nıüsabaka~r yapılımştır. Bu müsa
bakalaı-a airl muhtelif re~imlerinıiz be· 
şfoci sayfadadır. 

Bugün Orman Çiftliği civarında 

nıanialr muhavemt>.t ko~ıısu v<udrr. Yannı 
da gene A tir spor salıasında nıtl.nile~den 
asma miisabakası yapılacakur. 

Dün gelen telgraflar, Fran" 
ıa'Ja çok fi.dJetli bir heyecan 
uyandıran fU haberi veriyor
lar: 

Krral LeopolJ kabine top
lantı•rnd a bir nutuk vererek 
Belçikanın mii•takbel bir harb 
takdirinde tamamen bitaraf 
kalacağını ıöylemi§tir. 

Bazı lranıız mahfilleri bu 
haber kar§ıırnlla, Belçika'nın 
Cenevre teahhüdlerine ve bil
hasıa paktın 16 ıncı maddesin
den doğan teahhüdlerine ıadık 
kalacağını umuyorlarsa da, 
bir kısım Fransız gazeteleri ar· 
tık hayale kapılmamak ge· 
rekeceği dü§iinceıindedirler. 

Bu mühim kararın doğura
cağı siyasi neticeler bilha11a 
Franıa'da büyük bir alaka ile 
beklenmektedir. 

Bclçikanın bugün siyasi ve askeri ba

kımdan bazı tedbirler almak mecburiye~ 
tinde oldtaiunu--s'ö71iy.Jrek demiıtir ki : 

. " ..., 
• 

• t 

BeT~ikanrn merkezi olan Brüksel ~ehrı'nde adliye sarayı ve piyade abidesi 

- Belçikayı bu tedbirlere mecbur kı· 
lan bir çok sebebler vardır: 

1 - İtalyanın ve Sovyct rusyanın 
ı<ati silahlanmalarını takibeden alman si
lahlan~sı öteki devletlerin çoğunu ve 
hatta Ho11anda ve İsviçre gibi en sulh-

çu olan devlette bile fevkaUicie ted· 
birler alınmasını mucib olmuştur. 

Şefild de iki nuttık 

2 - Teknik terakkiJerin tesiri altın· 
da değişen harb usulleri silahlı bir an
laşmazlıkta iptidai askeri hareketlerin 
bilhassa Belçika gibi zayif memleketler 
için kaygı verici bir sürat ve şUmul l.le 
yapılmasını mümkün kılmaktadır. 

3 - Renin tekrar işgali ve muhte, 
mel alman istilasının hareket noktaları

(Sonu 5. inci sayfada) 

B. Eden dış siyasadan bahsetti Dış Bal\.aııımız 

B. T. Rüştü Aras 
Sof yadaıı geçti 

İngiltere kurmay reisi de, sulhu korumak 
için kuvvetli olmak gerektiğini söyliyor 

Londra, 15 (A.A.) - Şefild'de ya- zının imkanı yoxtur. ispanya hadisele- Sofya, 15 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: Avrupadan memleketine 

dönmekte olan Türkiye Hariciye Veki
li Dr. Tevfik Rüştü Aras bugün Sofya• 

pılan ~bıçakçılar bayramında söz alan 

B. Eden dış sıyasasını bahis mevzuu e
derek ezcümle demiştir ki: 

"- Şimdi Avrupayı sarsan ICarışıli

lıklar<ian bir ders çıkarmak lazım ge· 
lirse bu, in,giliz milletinin ananelerini 

inkişaf ettirmesi gerektiğini gösterir. 
Bunu isterken Avrupa işlerine kar~ı bir 
infirad siyaseti güdülmesini tavsiye e
decek değilim. Böyle bir hareket tar-

AMERIKA'DA, CUl\IUR 

REiSi SECl!\ILERINDE .. 

B. Ford Landonun 
tarafını tutuyor 

Vaşington, 15 
(A.A.) - Henri 
Ford cumur reisi 
seçiminde cumu
ri yetçilerin nam
zedi Landon'u il· 
tizam etmekte ol
duğunu bugün 
resmen ilan et
miştir. H e n r i 
Ford, Landon'la 

B. Henry FLord yaptığı bir konuş-
madan sonra demiştir ki : 

''- Cumuriyetçi namzedin hayra· 
nıyım ve onun seçileceğini umarım. 
Ruzveltin düı.üncelerine saygım var
dır. İyi fikrile hareket etmiş olabilir. 
Fakat tatbikat bir f:Iaket doğurrnus
tur.,, 

ri yalnız bu bedbaht memlekete acılar 

göstermi!I değildir. Bu hidiselerin so

nu birçok memleketler için tehlikeli O· 

(Sonu 3. üncü say/ada) (Sonu S. inci sayfada) 

iSPANYA iHTiLALi 

Bilbaonun zaptı muhakkak 

üç sovyet 
Hadiseler 

gemisi Bilbao ya gitmiş 
çıkmasından korkuluyor 

Sevil, 15 (A.A.) - General Kueipo 
dö Lano dün akşam Sevil radyosunda 
Bilbao'nun zabtının muhakak olduğunu 
bildirmiştir. Bu mevkiin çevrilmesi ta
mamlanmıştır. Marksistlerin Gırnataya 

ı Jıtıwıı:11enn m aarıu uzerıııe ıJer/eyişinin 
istikametini gösterir harta 

karşı yaptıkları bir hücum püskürtül
müştür. Marksistler Hueska'da da mü· 
lıim bir bozguna uğrayarak 250 ölü ve::- , 
mişlcrdir. 

Vç Sovyet vapuru Bilbaoya 
gidiyor 

Paris, 15 (A.A.) - Alman aj;,ınsr bit. 
diriyor: Eko dö Pari gazetesinin yazdı· 
ğma göre, üç sovyet vapuru Bilbaoya 
doğru gitmektedir. Henüz ,teeyyüd et .. 
miyen bu haber, Bayon'da büyük bir 
heyecan uyandırmıştır. Sovyet gemileri• 
nin Bilbaoya gelmesinin hadiseler çıkar· 
masından korkulmaktadır. 

Hükümeı~iler Oviedodan 
kaçtılar 

Paris, 15 (A.A.) - Havas ajansının 
aldığı bir haberde Naranko dağım işgal 
eden nasyonalist takviye kıtalarının O· 
viedodaki kuvvetler ile irtibat kurdukl· . 
rı ve hükümet kuvvetlerinin kaçmağ 

mecbur kaldikları tefid olunmaktad•
H ükümetçiler iki bin zayiat vermişler 
dir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 
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Amerikayı hen keşfetseydim 

.. 

Hükümetin 2 ilk teşrindelci tebliğine göre 200 gramdan /azla altını olan 
bütün fransızların bu menkul servetleri, eski fiat üzerinden kağıd para ile 
değiştirilmek için, b e y a n o l u n m a k v§desi yakında bitiyor. 

1867 st!rgisini görmek için Parise gelen bir mizah gazetesi kahramanı, 
01/enbach'ın sürükleyici müziğine göre bestelenmiJ bir .Jarkınıa "Brezil· 
yahyım ben, altınım vardır benim,, nakaratını tekrarlayıp dururdu. 

Kıvrım kıvrım sakallı imparator ikinci Pedro'nun bu tebaaSI bize bu
gün ne kadar modası geçmiı görünme le Jizım gelir I 

Altın postlu koçu ele geçirmek için Argonotların Çanakkaleyi zorla
dıkları efsanevi tarihten, Hesperid'lerin bağında ziraat etmek için yüz 
başlı ejderi öldüren Herkülden beri yer yüzüne her terakkiyi getirmiş olan 
~ey, altın serabı ve altının durmaksızın kovalanmış olmasıdır: Seba, O lir, 
Paktol, Kolşid, ve daha sonra kavurucu Meksika, mutedil Kalilornia, buz 
gibi Klondik bu serabın ve bu takibin türlü merhaleleri olmuşlardır. Bir
çok insanlar kalkıp masallara his hazneleri, altın yapağıyı, altın elmayı, 
Eldorado'yu ara~ağa gidiyorlardı; vakıa arzulanan altını değil, yeni yıl
dızlar altrnda yeni topEaklau keşfediyorlardı. Bize Amerikayı kazandıran 
altın aşkı olmuştu. Elbette memleketini seven, ancak vatandaşlarının bir
çok hatalanm da gören sevimli ve pelc zeki bir amerilcalı icadın, bir gün, 
şöyle demişti: ''Ben Kristol Kolomb'un yerinde olsaydım, Amerikayı keş· 
/eder, fakat keşfettiğimi kimseye söylemezdim." 

.•.. büyük harbtanberi altın biç tedavül etmedi. 
Şimdi iki yüz gramdan fazla altını olanlar nerede? - llaurict Donnay 

Viyana canavan 

]ozefin Luner adında acaip ve korkunç bir kadrnrn, - lalcat hangi b· 

dın; kadın kılığınd• bir canavarın - mahkemece idamıaa hükmolunduğu

nu Viyana gazeteleri yuıyorlar. 
Bu kadımn suçu, yanına •ldığı evlldlık kızlara işitilmedik iıkenceleı 

yapmasıdır. Evladı gibi batacağını vadederelc anasından aldığı on diSıt 

yaşında bir köylü kızcağızı, ahlakını ıslah ettiği iddiasiyle, döve, aç bıraka, 

nihayet öldürmüıtür. ]o%efin Luaeı'ia terbiye ve ıslah perdesi altında tat

bik ettiği sadizm aumaralarııu Viyana gazeteleri aalata anlata bitiremi· 
yorlar. 

Bütün şehir, idam hükmünü öğrenir öğrenmu, gazetelere, bu hülcmü 

veren mahkemeyi tebrik ve hükme teşekkür ettiklerini bildiren melıtu!>lar 

göndermişlerdir. 

Bu tebrik ve teşekkür/erde medeni bir cemiyetln intikam hislerini ara

mak lazım değilse, muhakkak ki, ba§ı celladın baltasına arzolunan iğrenç 
olduğu kadar acaib mahlüku da tabii bir insan Jarutmeaıek gerektir, Za
·ıa/Jı insanlık/ 

Ze.vk meselesi 

On dört yaşında bir çocuk, Amerikada son günlerde v••'-··- ·~• .. ., ;1c; 
tren kazasının müsebbibi olduğunu itiraf ederken "Trenlerıa ra~"'"" <;ık
masma bayılı11m.,. demiş. 

Evet, renkler ve zevkler hakkında münak'§a yürütülemez ama böyle 1
1 

tehlikeli zevklere sabib olanlar da bayatlannı zındaalard• geçirir veya 
elektrik koltuğuna basarak bu dünyadan ötekine geçerler. 

;çocuklann ıstırabı Otuz iki kilometre dans 

Sporu çok seven ingi/izler spor· 

culann oyunlarında ne kadar yürlt

yüp ko§tulclarını "padometre,, deni

len aletle ölçmeği meral: etmişler• 

dir. Meseli. bir tenisçi iki partilik 

bir oyunda be§ buçulı: kilometre, bir 

patinajcı da, bir maç akşamında, 23 

kilometre yapmaktadır. ,. 
Fakat lıeyf i veya aıbati için de· 

ğil, hayatını temin için en ço.t me

ale kat«lealer lagilterede H ln

giltereyi taklid etmiş olan menıle

lıetlerde taıci·girl adı verilen v:1 bar· 

larda çalqaıı d3JJSçı knludn. Pado
metre, buaların güadüdiJ ıecelı bır 

çalıtma ıilııllnde 12 kilometre dans 
ettiklerini göstermiştir. 

Otuz ilci Jdlometrel. 

- Benim de salcallamıu ~ılur
saaıza .•• Güzel bir söz 

- Bu acele neden? 

- Sakalım olmazsa beni durma- Hayatın en güzel taraflarını o
nu unutturan tarafla11 sanır11 .. -

Mad•m dö Stall 

'dan öpen büyük teyzemin dudakları• 
na iğnemi bat11ayım? 
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28 Receb 

3 Birincitetrin 

Hıdrrellez 

1355 

1352 

164 

- ~tatU~k büyük nutuklarını büyük parti liongre
aınde ırad buyurdular (927) 

- Ankaranın hükümet merkezi 0Jma11 dolayıaiyle 
Ankarada üç gün üç gece süren bayramın ilk 
yılı (923) 

Güneşin doğması 6, 13 
•• batması 17,29 - İstanbulda oldukça tiddetli bir deprem oldı: (932) 

ISTANBUL TELEFONLARI:. 1 

Afgan harbiye nazırı 
Bugün İstanbula geliyor 

İstanbul, 15 - Afgan harbiye nazırı 
Serdar Mahmud hanla Afganistan kur
may reisini karşılıyacak olan heyet bu 
ıün ekspresle hududa gitti. Yarın sa
bah misafirlerin gelmcai dolayısiyle 
Sirkeci garında askeri merasim yapıla· 
cak ve öğleyin vali tarafından Pera Pa
laı otelinde misafirler ferdine bir öğ
le ziyafeti verilecektir. Nazır lstanbul
da bir iki gün kaldıktan aonra Ankara
ya hareket edecektir. 

B. Aras dönüyoı 
İıtanbuJ, 15 - Belgrad'da bulunan 

dış işler bakanımız B. Tevfik Rüştü 

Aras yarın İstanbula gelecektir. 

Köprünün yeni Kadıköy 
iskelesi 

İstanbul, 15 - Köprünün yeni Ka
dıköy iskelesi bugün yerine takıldı ve 
işlemiye açıldı. Yeni iskele iki katlı o

lup 80 metre uzunluğunda ve 20 metre 
geniıliğindedir. İskelenin bütün nok
sanları tamamlandıktan sonra açılma 

merasimi yapılacaktır. 

Müşür Kazım paşanın 
cenaze alayı 

lstanbul, 15 - Vefat ettiğini bil
dirdiğim Harbiyenin kıdemli talebele· 
rinden Müşür Kllıın Paşanın cenazesi 
bugün askeri erkanın iştirakiyle ve as
keri merasimle kaldırıldı. 

İhracat için vesika alacak 
tüccarlar 

lhracatm kontrolü hakkındaki kanun 
1 S birinci kanundan itibaren meriyete 
girmektedir. Bu kanun mucibince, ihra
cat itleriyle meşıul otari tilccarlar, ve
sika almak mecburiyetinde bulunmakta· 

. dır. İktisad vekaleti müddeti bitmesi 
· yaklaştığından tüccarlarımızın vesikala
nnı almak üzere müracaatlarını tesri et. 
melerini alakalılara tebliğ etmiştir. 

Malatya'da sulama.işleri 
Malatya, ıs (A. A.) - Akçadağ il

çesinin Sürgü köyünde çıkan büyük 
bir suyun zarar11z ve toprak ıulama iş
lerine yarar bir hale getirilmesi için 
yapılacak kanalizasyon inşaatı bir mü
tea n hi tie ihale olunmuştur. 

Kanalizasyon intaatına dün baılan
mış ve bu münasebetle yapılan mera
simde saylavlarımızla büyük bir halk 
kalabalığı hazır bulunmuştur. 
ı 

DlL KÖŞESİ: -
"Bunun ~in fimdiden bütjin bayi

lere ellerinde prap adedini bildiren bir 
beyanname buırlayarak tnhiaarlar İda
resine •ermeye ı.,ıam•flardır.,, 

"Ellerindeki., kelimesinde "ki .. nin 
dÜflDÜŞ olmasıaz bir mürettip hata
sına atfedelim, fakat ya fU "şarap ade
di,,, ne ne diyelim. "milcdar., yerine 
''adet., tabirinin lcullanılması muhar
ririn dikkawuiğindea ba~ neye ham
ledilebilir. 

••• 
"Galata Postahane müvezzilerinden 

uzet ile karı11 bir ev satın almak iate
mit ve tesadüfen... •• 

Gerçi icarı ve koca birbirlerinın ya-
r111 sayıldığına göre, ikisi bütün adde
dilebilir ama,bu kaideyi gramere te.J
mil etmeye balckımız .,oktur. Bu iti
barla fail hem karı hem de koca olunca 
fiilin de cem şekli •iması icabeder. . "' . 

"Bunların içinde fazla tarabı bu· 
lunan bayilerin titelerini inhisar me
murları bizzat giderek etiketlerini de
liştireceklerdir.,, 

işte derlenip toplanmadan kaleme 
alınmış bir cümle ! evvla ''Jişelerini,, 
değil "şişelerinin,, dimek lfzımdı. Son
ra ••şişelerinin., kelimNiyle onun mu· 
zafı olan "etiketlerini,, arasına bütün 
bir cilmle parçası srkrftırılmıt lci doğru 
değil. 

Türkiye - İrlanda ticaret 
anlaşması meriyete girdi 

Dublin, 15 (A. A.) - Royter ajan· 
sı bildiriyor: Türkiye ile serbest İrlan
da hükümeti arasında imza edilen yeni 
ticaret anlaşması bugünden itibaren 
meriyete geçerek 1938 senesi nisan a
yına kadar devam edecektir. Bu anlat
ma, bilhassa türk incir ithalatı üzerin
den alınan resmin indirildiğini tasrih 
etmektedir. 

lrlandanın Türkiyeye yapacağı ih
racat Türkiyenin bu memlekete yapa
cağı ihracatın yüzde ellisi nisbetinde 
olacaktır. 

K1zılayın bir yardımı 
Çankırı, 15 (A. A.) - Bir yangın 

neticesinde 29 evi yanmış olan Ilgaz'ın 
Çomar köyüne Kızılay cemiyeti tara· 
fından 500 lira gönderilmiştir. 

Türkiye - Brezilya ticaret 
anlaşması uzatıldı 

Paris, 15 (A. A.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Tarife itibariyle en ziyade mazharı 
müsaade esaslı eski Türkiye • Brezil· 
ya anlaşmasının üç ay uzatılmasına da
ir anla§ma dün imzalanmıştır. Anlaşma 
1 ilkteşrinden muteber olup bir ay önce 
haber vermek şartiyle feshedilebilecek

tr. 

Türk Dil Kurumunun 
çıkardığı kitablar 

Tiirk Dil Kurt!!11.U Genel 
Sekreıerlii(inden: 

Anltara Tarih, Dil ve Coğrafya fa. 
kültesind~ verilen TilrkoJoji dersleri 
hakkında ~imdiye kadar basılan kitab
larla bunları yazanların adları ve kitab
ların ederleri şunlardır: 

Türk Dil Bilg isi rlersleri : B,irinci 
tCısım (Profesör İbrahim Necmi Dil
men) 30 Kr . 

Türk Dil Bilgisi Ders1Hi: İkinci 
kısım (Profesör İbrahim Necmi Dil · 
men) 50 Kr. 

Güneş - Dil teorisine göre dil tet
kikleri : Birinci kitab· (Profesör Hasan 
Resit Tankut) 25 Kr. 

Türkoloji ders hulasaları: (Profe· 
sör Abdülkadir İnan) 32,5 Kr. 

Güneş • Dil teorisi üzerine ders 
notları: (Profesör Abdülkadir inan) 
27,5 Kr. 

Bütün bu eserler Türk Kitapçılığı 

Limited Şirketinde satılmaktadır. 

16 lLKTEŞR { N 1936 CUM.4 

J\ılaliye ve il{tısat 
Vekilleri Adanada 

Adana. 15 (A.A.) - Maliye vekili 
B. Fuad Ağralı ve iktisad vekili B. Ce• 
lal Bayar bu aabah saat 6 da Elazaded 
ıehrimize gelmiperdir. Vekillerimiz iı• 

tasyonda ıehrimizde bulunan saytavıar, 
vali. kumandan, daire müdürleri, parti. 
liler, balkevliler, banka direktörleri ta-ı 

rafından karşılanmıttır. Petrol arama 
müdürü B. Cevat Eyüb de vekilleri gat• 
da iıtikbal etmi§tir. Vekiller bölgenid 
zirai vaziyeti hakkında alakalılarla g~ 
rüşmüşler, izahat ve notlar almışlardır• 

... Vekiller saat 10 da petroJ aramalannıd 
son vaziyetini yerinde görmek üzere 
petrol araştınlm:ısı yapılan mihman~ 
ra gitmişlerdir. Petrol arama sahasında 
bir saat kadar meşgul olan vekiıterimiS 
saat 11.45 de ıehrimize dönmüşler ve 
doğruca istasyona giderek vagonlann.Ja 
yemeklerini yedikten sonra l 2.30 da 
Menine hareket etmişlerdir. Vekilleri• 
miz Mersinde kısa bir tetkik yaparak 
sehrimize dönecekler ve bu akşam eaat 
21 de Ankaraya hareket edeceklerdir. 

J' ehiller Ankaraya lıareket eıt;ler 
Mersin, 15 (A.A.) - Maliye ve lk• 

tısat vekilleri bugün öğle vakti trenle 
Mersine geldiler. Vilayette tüccarlarla 
görü~tüler. Öğleden sonra Ankaraya 
müteveccihen hareket ettiler. 

Gümrük ve İnhisarlar 
ınüsteşarıl\fersinde 
Mersin, 15 (A.A.) - Gümrük ve in• 

hisarlar vekaleti müsteşarı Adil bugün 
Konya vapuru ile tehrimiı:e geldi. Bir 
kaç gün burada kalarak tetkikatta bu• 
lunacaktır. 

Edirneye getirilen selek .. 
tör makinalan 

Edime, 15 (A. A ) - En •olu t.ü• 
yük ve işlek nümune köylerinde olmak 
üzere Trakya'da 20 selektör makinaaı 

kurulacaktır. Binaları köylüler tarafın .. 
dan hazırlanmıştır. Ziraat Vekaletinin 
Avrupadan getirttiği bu makinalar iki 
gündenbcri Edirne, Uzunköprü, Pehli .. 
vanköy, Alpullu, Çorlu ve Çerkesköy 
merkezlerine gelmektedir. Ayrıca Ça· 
nakkale'ye de gönderilmittir. Bu selek• 
törlude çalışacak olan makiniıtler için 
yarın Edime'nin Havsa nahiyesinde bir 
kurs açılacak ve buraya 20 makinist 
devam edecektir. Kursları idare edeceli 
usta~şısı bugün İltanbul'dan Edirne• 
ye gelmiştir. 

Bir mektub karşısında düşünceler 
Bir şiirin ne,rini ri

ca eden bir melı:tup kar· 
••smda hayretten don-. 
mut ~biyim. Tekrar tek· 
rar okudulum satırların 
anımdan bir mana çı
karmaya çalı,ıyorum, fa
kat bütün iyi niyetime, 
bütün dikkatime rağmen, 
en küçük bir mana göl-
2eıi bile aczmeye mu
vaffak olamıyorum. 

cbulunmıy•n bo~luk, e
cbedl ımhkllmların rit
mini rdsedemez mir 

matın bu ıiıah~ulüne 
gülüp geçebilirdim, an. 
cak yukardaki satırlar • 
da en tipik miulini ba
lan bu zihin pcripnlıfı• 
nı edebiyat sanıp ortaya 
atılanların pek seyrek 
olmayıtıdır ki beni bu 
mektup üzerinde durma
ya scvketti. 

Benim mi mantığım 
durmut. yoku mcktub 
sahibi baait fanilerin an
lıyamıyacağı kadar yük
sek bir dehanın diliyle· 
mi konuşuyor? Sizi faz. 
la meraka aoJanam&k 
için hu mektuptan par• 
çalar ziıkredcyim : 

«Muhterem efendim, 
«Ricamın zahmetinde 

clrliyüklüğünüze sunu • 
elan bir koku var. Zeh
crinden %iyade bir hissin 
«heyecanını taşıdığını 
czannediyorum.-. 

Evvela ricanın ne ol· 
duğunu bilmiyoruz. "Ri
canın zahmeti", ''büyük
lüğe sunulan koku" bi· 
ze bir şey söylemiyor. 
Neyin zehiri? Bir hiaain 
saf heyecanını taşıyan 

nedir, belli değil. 
Fakat devam edelim, 

bizi daha parlak inciler 
bekliyor~ 

«Derinliğinde t.sav -
c.vurdan başka i•tiaad 

Benim ıibi, yeriniz • 
der :m;ramamak için ken
dinizi zor zaıbtettiğfoizi 
tahmin ediyorum. "De
rinlifinde tasavvurdan 
iatinad"; "mahkfunların 
ritmini rakseden boş· 
Iuk", derin tözler bun
lar 1 gerçi böyle kasten 
karanlıkla-ırılan sözler· 
le derinlik taslamak mc· 
r&kr, edebiyat sa.haeında 
hiç rastlanmryan bir şey 
değildir:-- Ancak burada 
edebi bir eser değil, sa
dece bir mektup mevzuu 
bahs oldufunu göz önün
de tutmaya mecburuz. 

Biraz daha okuyalım. 
cSolgu,n kıvrımların

cda ezeli hayat azabım 
«sürükleyen hulya, ten• 
cbihinde $iddetten %iya
cde dalgınlık, uçuculuk .. 
«Zabtına yetişmeyen kuv
«vetin, ş.trrnı parçalamı, 
«atların /!eminde iktıdar
cdarsnlılc ... Eğer ebedi
«yet bu perişanlık devri• 
eni oqayan $ebnemse alc
csinden dökülen renkler 
c.sl• karanlığa sürOtlen
cmiyecelc.> 

E~er bu ifade, ilk de· 
h bu mektupta raatlam" oldutum bir a;arabet 
olaydı, peripn bir di-

Bu 6a1Bbla defil şiir· 
ler, bir satırından mana 
çıkarmaya imkan olmı· 
yan yüzlerce sayıfalı ro
manlar karalamq insan• 
lar Jtördüm. Bunların 
esiri oldukları psikolo
jik Amilin bir ruh müte• 
bauıaı için 10n derece 
enteresan bir mevzu te1-
kil etmesi lazım geldiği 
fikrindeyim. 

Bunları basit alıı:ıl 

baltaları branşına dahil 
etmek mi lazımdır, yok
sa, bünyeleri muayyen 
bir edebiyatın mikropla
rına kal'1ı ~relı:en mua
fiyetten mahrum kimee· 
lcrin kurbanı oldukları 
bir nevi ecnebi ıeptiaemi 
kar•ısında mr bulunuyo
ruz? Her halde bu patolo 
jik bilete müptela olan
ların ~nden JtÜ!ıe daha 
kalabalık bir manzara 
arzetmesi, üzerine dikka
timizi çekecek bir mev
%UU ortaya kovmaktadır. 

YASAR NABİ 
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iHTiLALi 

B·ıbao nun zaptı muhakkalc . . 

iSPANYA 

Üç sovyet 
Hadiseler 

gemi.si Bilbao ya gitmiş 
çtlcnıası ndan k.orliultıyor 

+ , 

lsPa.nyadaki kanlı ihti/§1 devam ederken, 6 ilk teşrinde Barselonda Katalonya 
ihtilalinin yzldö nümü kutlandı 

(Başı J. inci sayfada) 
Sierra di Kredo'da nasyonalistler i

leri hareketlerine devam ederek Villa 
del Pradan'ın önüne gelmişlerdir. 

lluiUllciler Fasa mulıtariyet 
vermeği düşünüyorlar 

Tanca, ıs (A.A.) - İspanyol nas
)'onalist generali Lano Sevil radyosun
da söylediği bir nutukta ispati"yol Fas 
•ultanınrn delegasyonunu selamiadıktan 
lonra ispanyol Fas'rna tam bir muhtari. 
)et verilmesi projesinin göZden geçiril· 
!bekte olduğunu söylemiş ve ancak İs. 
Panyanrn dışarda bir tecavüze karşı Fası 
'ltllidafaa için askeri müdahalede bulun· 
'bak hakkını muhafaza edeceğini bildir
ttliştir. Bu nutuk ayni radyoda arabça o

larak tekrar edilmiştir. 

4silere göre ~ladrid' de vaziyet 

Burgos, 15 (A.A.) - Penaroya kö
trlür havzasının nasyonalist kuvvetler 
tarafından i~gali Madridin kömür ihtl· 
l'acrnı mühim surette azaltmıştır. Kızıl 
ltıiiisler, reislerinin kaçmasına engel o1-
~aya ça1ııııyro1ar. Şehrin her tarafında 
arikadlar yapılmaktadır. Memurlar 

bUrolarrlan çıktıktan sonra barikad in· 
9aatrnda çalışmaya mecbur tutuluyor· 
lar. Bundan istinkaf edenler §si sayıla
tak kurşuna dizilmektedir1er. Bu bart
lraaıar yabancı unsurların idaresi altın
da yapılmaktadır. 

Soııyetler Birliğinin ademi mii
dalıalc komitesine verdiği 

notanın metni 
Moskova, 15 (A.A.) - Sovyetler 

Birliğinin Londra işgüderi Kagan ta· 
rafından 12 ilk teşrinde ademi müda· 
hale komitesi başkanı Lord Plimut'a 
verilen notanın metni şudur: 

"B
0

u ayın 7 sinde size vermiş oldu· 
ğum ve komitenin son celsesinde görU• 
şülen beyannamede mündemiç sual do
layısiyle, ve hüklimetimin bu husustaki 
talimatı gereğince acilen komite tara
frnılan tetkiki zımnında aşağıdaki nok· 
taları arzetmekle şerefyabım. 

İhtilalcilere verilen silahların en 
büyiik kısmı Portekiz ve Portekiz Ji. 
ma:ıları yolu ile İspanyaya taşınmak· 
tadır. Bu nakliyata ve ademi müdaha
le anlaşmasına aykırı hareketlere bir an 
önce son vermek için alınacak asgari 
tedbir, hemen Portekiz limanlarını kon
trola tabi "tutmaktadır. Bu kontrolun 
fransız ve ingiliz filolarına yahut her 
iki filoya ·tevdi edilmesini teklif ediyo• 
ruz. Asgari ve acil bir tedbir olarak bu 
şekilde harekete geçilmediği takdirde 
ademi müdahale anlaşması yalnız mak· 
sadsız kalmıyacak, aynı zamanda asile
rin meşru isoanyol hükümetine karşı 

bir gizlice vasıtası olacaktır. Yukarda 
işaret edilen tekliflerin. hemen davet 
edilmesini rica ettiğim komitede konu· 
şulmasını taleb etmekle şerefyabım !,, 

P oı"tel{izle 
ciddi bir 

Madrid hükümeti 
ihtilaf çılcacağa 

arasında 

benziyor 
Lizbon, lS (A.A.) - Badajoz'un 

ta.btmdan sonra Portekiz topraklarına 
ltaçnıış olan İspanyol milislerinden 
1400 kişi "Nyassa" adındaki Portekiz 
"apuru ile geçenlerde memleketlerine 
iade edildiği sırada Tarragona'da vukua 
telmiş olan hadiseler dolayısiyle Liz
bon ile Madrid arasında ciddi bir ger
~inlik husule gelmesinden korkulmak· 
tadır. 

Tarragonadaki İspanyol milisleri, .. ,... 
... yassa" vapurunda bir araştırma yap-

'hıak istemişler ve kaptanın muhalefeti 

iizerine vapurun yola çıkmasına engel 
0lrnuşlardır. 

Dış işler bakanlığı İspanyol • Porte
Stiz ııııır hadiseleri hakkında Madrid 
İle Lizbon ve Lizbon ile Burgos arasın· 
da teati edilmiş olan notaların metin
lerini neşretmektedir. Bu notalarda 
bilhassa 13 ağustos hadisesi mevzuuba-

Bilbaoda sokak 
Paris, ıs (A.A.) - Rahat radyosu

!lun bildirdiğine göre, Bilbao'da nasyo
llalistler ile hükümetçiler arasında so

~alc muharebeleri olmaktadır. Bilbao'nun 
da aynen İrun'un akibetine uğramaması 
için basklar, tehrin bütün strateji nok. 
taiarıtıı tutmuşlardır. 

Gene ayni radyonun bildirdiğine gö

te. Madridde ise milis efradı, Madrid et

tafındaki mücadele tiill<ında haber -al

madan ve müıbet netice bakında temi

tlat elde etmeden sınırlara gitmekten 

imtina etmektedirler. 

histir. O tarihte silahlı bir takım ispan· 
yollar, Portekiz sınırını geçmişler, bir 
ispanyol'u İspanya topraklarına getir
mişler ve Portekiz topraklarında başka 
bir çok ispanyollara fena muameleleı·· 
de bulunmuşlardır. 

Portekiz hükümeti, başka bir çok 
sınır hadiselerini ve Madriddeki Porte· 
kiz sefirine karşı yapılan süikasd teşeb
büsünil de protesto etmiştir. 

Madrid hükümeti, hadiselerin vukua 
gelmiş olduğu yerler asilerin elinde 
oldukça hiç lıir şey yapamayacağı ceva
bını vermiştir. 

Burgos Hükümeti, Lizbonun istemiş 
olduğu tazminatı tediye etmeği kabul 

etmiştir. 

Siyasi mahfiller, milletlerarası dip. 

lomasi ve denizcilik kanunlarına riayet 

etmeyen Madrid hükümcti ile münase
bat gitdikçe güileşmektı:dir. 

muharebeleri 
Oviedo, lS (A.A.) - Asturies ma

dencileri Korrederia mahallesindeki ti· 
marhane ile topçu kışlasını ve kibrit fab
rikasını işgal eylemişlerdir. Oviedo'daki 
ihtilalciler son günlerde bin kadar tele
fat ve bir çok da yaralı vermişlerdir. 

Hükümet kuvvetleri, Oviedo'yu kur
tarmak için Galice'den gelmekte olan ih
tilalci kollarını tevkifte devam ediyorlar. 
İhtilalciler belediye konağı civarında 

Santo • Doming mahallesine doğru çe· 
kilmektedirler. Hükümetçilerin Oviedo 
ilzerine taarruzları üç muhtelif cepheden 
devam etmektedir. 

ULUS 

HABERLE 
Şefild de iki nutuk 

B. Eden dış siyasadan balısetti 
İngiltere kurmay reisi de, sullıu 
için lcuvvetli olmalc gerektiğini 

liorumak 
söyliyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
labilecektir. Bu itibarla ingiliz hükü
meti iyi bir Avrupalı olduğunu isbat e
den fransız başbakanın~n teşebbüsünü 

selamlamaktadır. •u fransız teşebbüsü· 
ne yardım etmek için elimizden geleni 
yaptık ve bu arada, çetin görüşmeler
den sonra, Londrada milletlerarasr bir 
komitenin kurulmasını mümkün kılan 
bir ademi müdahale anlaşması meyda
na getirdik. Bu anlasmada tenkid edi
lecek ne olduğunu ~ek iyi biliyo um. 
Hatta bu anlaşmayı feshetmenin zama· 
nr geldiği bile iddia ediliyor. Bu fikir-

de olmayan ingiliz hükümeti, ademi 
müdahale prensipine sadrk bir taraftar 

olarak kalmakta ve bütün kuvvetiyle bu 

görüşünde israr etmektedir. TeahhÜt· 

terimizi yerine getirmek ve bu anlaş

ma gereğince alınan tedbirlerin sayıl· 

masmı temin etmek kararındayız. Böy

le bir hareket tarzının İspanyadaki va

ziyetten doğması muhtemel ehemiyetli 

karışıklıkların önüne geçilmesi için en 
iyi yol olduğu kanaatindeyiz.,, 

ıxısı gütmek suretiyle istifade etmiye
c:eğiz. 

Kurmay reisi tle bir nutuk vcrai 
Londra. 15 (A.A.) - İngiliz kurmay 

r.eisi Sir Siril Deveril Şefidde söyledi· 
ği bir nutukta büyük bir devletin sul
hu idame etmek için kuvvetli olması 

• 

JTALYA'DA: 

Berlin ıwlis ıniidiiriiniin Roma
' n ~rlme~i heldeniyor 

Roma, ıs (A. 
A.) - Berlin po
lis direktörü Him~ 

mler'in Roma'ya 
gelmesi bekleni -
yor Himmler bun• 
dan bir kaç ay ön· 
ce Roma polis di. 
rektörünün Ber
lin'e yaptığı ziya• 
reti iade edecek-

B. Himmler tir. 

FRANSA'DA: 

Radikal . so!'; ·al;~t kongresine 
hazırlık 

Paris, 15 (A.A.) - Radikal sosyalist 
partisi bürosu, dün akşam B. Daladier • 
nin reisliği altında toplanmıştır. Büro, 
milli kongrenin Biarritz"de yapacağı top- · 
lantıdan önce fransız milletine hitaben 
bir beyaname ne retmeye karar vermiş-
tir. ., 

Sı)('külas}'on ve fiyatların 
yükselmesiyle mücadele 

Paris, 15 (A.A.) - Ekonomi işleri 
direktörü B. Spinas hükümetin apekü. 
lasyon ve fiatların arttırılmasına karp 
şiddetli bir surette mücadele edeceğini 
bildirmiştir. 

BlRLEŞlK DEVLETLER'DE: 
Son para siyaseti bakımından bü

tün büyük devletleri iş birliğinde bu· 
lunmaya davet eden B. Eden şunları i
lave etmiştir: 

"- Silahlanma hakkında da bi;kaç 
söz söyleyeyim: Kara, deniz ve hava
da çok mühim bir silahlanma progra
mı meydana getirmekle meşgulüz. Ger
çi silahsızlanma anla~ları yapılma· 
sını tercih ederdik. Fakat yaşadığunız 
alem içinde geniş ölçüde yeniden si
lahlanma milli bir vazife ve kaçınıl· 
ması imkansız bir şeydir. Biz silahla· 
rımızın artmasından, bir tecavüz siya-

Mareşal Sfril Dever. 

• Vç memleketin istikrar sermay&ı 
si .Iolar olacak 

SON DAKiKA: 

lazım geldiğini söylemiş ve demiştir l[i: 
"-Tecrübe göstermiştir ki, bir 

sulhçu, fikirlerini kabul ettirmek için 
lazım olan kuvveti haiz olmazsa, o sulh
çunun tesiri daima az olur. İngilterenin 
menfaatleri o kadar geniştir ki, yer yü
zünde çıkacak olan herhangi anlaşmaz
lıklar bu menfaatlerle alakalıdır . ., 

Sovyetlerin ademi müdulıale komite
sinden çekilmesi 11.den korkuluyor 

Lonrda, ıs (A. A.) - Sovyetlerin 
Lon·'ı.ı büyük elçisi B. Maisky, müste
şar B. Kagan ile beraber drş işler baka
nına giderek, Lord Plemutbdan, ikinci 
sovyet notasını tetkik etmek üzere ade
mi mwdahale komitesinin derhal top· 
lantıya davet edilmesini istemiştir. 

Siyast mahfiJler, bu notanın muhte. 

viyatına göre sovyetlerin çekilmeleri 

ihtimali dolayısiyle komitenin yeni bir 
buhrana maruz kalmasından çekinmek. 

tedirler. Filhakika sovyetler, notaların
da Portekiz'e karşı çok §iddetli kontrol 
tedabiri istemektedir ki bu tedbirlerin 
öteki devletlerce kabulüne imkan yok· 

tur. 
Sovyetler ademi müdahale komite· 

sinden çekildikleri takdirde İtalya ile 
Almanya'nın çekilmeleri muhtemel bu
lunduğundan vaziyet çok vahim bir şe
kil alacaktır. 

Moskovad<i biiyük bir 
mitin~ yapıldı 

Moskova, ıs (A. A.) - Dün burada 
işçilerin iştirakiyle büyük bir miting 
yapılmıştır. Bu mitingde bulunanlar İs· 
panya işlerine ademi müdahale mesele-

. f!i etrafında Londra komitesipdeki so
yet delegenin beyanatını tasvi•b etmiş· 
lerdir. 

Markın kıymeti düşürülmiyecek 
Paris, ı5 (A.A.) - Havas ajansının 

buradaki bir muhabirine beyanatta bu
lunan Rayişbank erkanından bir zat, 
mark kıymetinin yakında indirileceği
ne dair ecnebi memleketlerde dolaş

makta olan şayiaları "gülünç ve uydur· 
ma,, diye tavsif etmiştir. 

Mark kıymetinin sözde indirilece
ğine dair yabancı gazetelerin yapmak· 
ta oldukları neşriyat, Bertin siyasi mah· 

Filistine tahkikat 
Londra, ıs (A.A.) - İyi malumat 

almakta olan mahfiller, tahkiat komis· 
yonunun pek yakında Filistin'e gidece
ğini ve arab grevinin sona ermiş olma. 
sına rağmen askeri tedbirlerin kaldırıl
masının muhtemel olmadığmr bildirmek
tedir. Arabların yahudi muhaceretini 
durdurmağa hiç bir suretle meyilli olfru
yan İngiltere hukümetinin maksadı hak
kında evhama kapılmasından kaygılan
maktadır. 

İngiltere hükümeti', şiddet harekatı· 
na karşı boyun eğmekten ibaret olan si· 

fillerini pek ziyade ıhiddetlcndirmiıı.tir. 
Bu mahfiller, bu gibi usulleri Almanya 
üzerinde bir baskı icrasına teşebbüs de

mek olduğunu bildirmektedir. 

Öğrenildiğine göre alman hükümeti, 

kıymeti düşürülmüş olan dövizler orta

sında markın münferid vaziyette kal

mış olmasından dolayı üzüntü içinde· 

dir. 

komisyonu gidiyor 
yasetine sadık kalacağı gibi nizam ve 
asayiş tamamiyle kurutmadan kati hiç 
bir karar da almıyacaktır. Şayed arab. 
]ar, uğradıkları inkisar hayali dolayısiy
le yeniden mütecavizane bir hattı hare
ket ittihaz edecek olurlarsa İngiliz ma
kamatı, son derecede ciddi tedbirler ala
caklardır. Ali komiser, baş kumandanlı
ğa son zamanlarda Sir Artbur Vakoçop'· 
a verilmi~ ve fakat son günlerde va?.i
yette hasıl olan sükun dolayısiyle tat. 
bik edilmemiş olan fevkalade salahiyet
ler bahşedeceği rivayet edilmektedir. 

Nevyork, 15 A.(A.) - Dün Vaşing• 
tonda söylenildiğine göre, üç memleke
tin istikrar sermayeleri arasında yapıla· 
cak serbest altın mübadelesine dair ye
ni fransız • ingiliz • amerikan para an
laşmasına on milyar 985 milyonluk b~ 
ihtiyat akçasma dayanan dolar esas tu· 
tulacaktır. Hazine altının satış fiatlan 
ancak Amerikada neşredileceğini ve 
Fransa ve İngilterenin kendi fiatlarnu 
gizli tutacaklarını bildirmiştir. Amerika 
Fransa veya İngilterenin altın satın al-
mak istediği takdirde Hatlar, gizli görüş
meler esnasında tesbit edilecektir. 

INGILTERE'DE: 

Bir harb µ:emi~infle itaat~izlik 
lıiicli8esi 

Londra, 15 (A.A.) - Deyli Herald'

ın yazdığına göre, Guardin mayn gemi

sinde bir itaatsizlik olmuş ve tayfa si. 

lalı başı yapmaktan imtina etmiştir. Bu· 

nun üzerine amirallık 70 deniz askerini 

habsetmiş ve 12 deniz askerini de ka-
ranlık odaya koymuştur. , 

lSVEÇ'DS: 

V diabcl ve zevcesinin seyalıad 

l sveç veliahdı ı·e zevcesi 

Stolföoltn, 15 (A.A.) - Veliadh ve 
zevcesi .Fransa ve Almanya içinde bir O• 

tomobil gezisi yapmak üzere yola çık-
mışlardır. İkinciteşrin başl ngıcın•l 'll 

ve zevcesi uzun mü ldet k lmak u.ı: e 
Londraya hareket edeceklerdi r. 



SAYFA 4 

Cumuriyet bayramını 
kutlama törenine 

hazırlık 

16 ILKTEŞRlN 1936 CUMA 

Gençler Birliği - Kırık

kale Gücü hadisesi 
Bölge heyetinin bo) kotaj karar .. 

Jarma itiraz t·diliyor llusı1.si komisyon diin I~: Bakan
lığman toplandı 

İç bakanlık vekili ve kültür bakanı 
Saffet Ankanın reisliğinde müsteşar, 

emniyet umum direktörü, jandarma u
mum kumandanı, vali, merkez kuman
danı ve emniyet müdürünün iştirakiyle 
kurulan komisyon dün yaptığı ilk top
fantısında Cumuriyet bayramı kutlama 
hazırlı~ı üzerinde calısmıştır. 

Alnına yaz-lanı bekliyen ~f adri.d de 
Geçen pazar günü, Gençler Birliği ve 

Kırıkkale Gücü arasında yapılan Ça• 
nakkle kupası final maçı bittikten sonra 
vukua gelen müdahale hadisesi uzerine 
bazı kulüp mensuplarına Türk Spor 
Kurumu Ankara Bölgesi Heyetince 
boykot cezaları verildiğini dünkü sa• 
yımızda yazmıştık. Hadisede müşevvik 
sayılarak hakkında müebbet boykot ka• 
rarı verilmiş olan Bay Hikmet, bize yaz• 
dığı bir mektubta, " maç esnasında 

Bölge Başkanının yanında bulundugu• 
nu, hatta oyunun sonunda, kupanın 

galib takıma kimin tarafından tev• 
dii lazım geldiğine dair başkanın 

kendisiyle istişare ettiğini, galib takım 
oyuncularının. kendisi tarafından ku
payı tesellüme davet edildiğini, kupa 
verileceği sıracla Kırıkkale umumi 
reisinin gelerek, galib takımda nizam· 
sız oyuncular olduğundan mağlup ta• 
kım tarafından bu cihete itiraz edile• 
ceği için kupanın tev<liinin geçiktiril· 
mesını istediğini anlattıktan soma 
kendisile görüşme fırsatım bile bulama• 
mış olduğu umumi reisi bu suretle iti· 
raza teşvık etmesinin maddeten imkan• 
sız olduğunu, eı;asen sporculuk hara· 
tının ve idareciliginin bu gibi hareket• 
lerde bulunmağa mani olduğunu,, bil· 
dirmektedir. 

Cumuriyet bayramında 
hcrlk kiirsiileri 

Cumuriyet bayramında partimizin 
dayandığı cumuriyet ve inkilab prensip
lerınin yayılmasını temin için her yıl ol
duğu gibi bu bayram da halk kürsüleri 
açılacaktır. 

Bayram günlerinde. milli duyguları
mızın inan verici sesler halinde bütün 
yurdda akisler yapmasına hizmet için 
'.lalk kürsüleri devrime içten bağlı bütün 
yurddaslara açık bulundurulacaktır. 

Parti teşkilatı bulunan yerlerde halkın 
en çok toplanabileceği yerlerde bir halk 
kürsüsü açılacaktır. Çok nüfuslu yerler
de semt ve meydanlara göre bu kürsü
ler bir kaç tane olacaktır. 

Halk kürsüleri bayram günleri sa
bahtan akşama kadar açık bulundurula-
1:aktır. Kadın ve erkek 18 yaşından yu
kan her vatandas halk kürsülerinde söz 
.söyliyebileceklerdir. 

Ankarada bir çok yurddaşlar şim"öi
den alakalılara hac; vurarak söz söyle
mek icin adlarınr yu:dırmıslardır. 

Cum uriycı bayramı ve 
mchtebliler 

Ankara mekteblerinden Cumuriyet 
bayramında geçid resmine iştirak ede
cek olan izciler ve diger talebeler bugün
den itibaren toplu bir halde çalı~mağa 
başlıyacaklardır. • 

Her mekteb izci ve talebelerini be
den terbiyesi muallimi ve diğer iki mu
allimle birlikte saat 14 de geçid resmi 
yapılacak yere gönderecektir. 

İzcileri erkek lisesi askerlik dersi mu· 
allimi B. Nazım ve diğer talebeleri gene 
erkek lisesi askerlik dersi muallimi B. 
Şeref açlıştıracaktır. 

Maarif vekıileti gecid resmine işti
rak edecek olan talebelerimizin mükem
mel bir surette geçmeleri için azami dik
kat ve itinanın gösterilmesini alakalılara 
emretmistir. 

-···-
Gösterit dersleri 

lilnl·'ırn l!•dkevindcn: 
Ankara Halkevi gösterit kolu gös· 

terite ait edebiyat, makyaj, konuşma, 
muaşeret, tarih gibi kurslarına bu yıl 
da tekrar başlamı~tır. Bu kurslara ge
rek " t · k • gos erıt olu üyeleri ve gerek ha-
rıçt~n. ge~mek istiyen Bayan ve Bayla
rın ıluncı teşrine kadar Halkevi büro
suna müracaat etmeleri rica olunur. 

o.."'RIJ:uns s 6 suaasuaasuu 
E\h"ak mukayyidi 

aranıyor 

''Çocuk Eıirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden : 

"Genel Merkeze müsabaka ile bir 
evrak mukayyidi alınacaktır. Lise tahsi
lini en az iyi derecede bitirmiı olmak 
§arttır. İstekliler bir hafta içinde Ço
cuk Esirgeme Genel Merkezi Muamelat 
Dırektörlüğüne baı1 vuracaklardır." 

Tefrika: No: 78 

Deyli Herald Gazetesinin harb nıulıabiri 

Viktor Şif, 10 ilk teşrin 1936 tarihinde yazdı
ğı bir makalede diyor ki : 

Madrid 'in tam göbeğinde bulunan Puerta 
del Sol mahallesinden kırk mil bile uzakta ol
mıyan yerlerde gülleler atılıyor, bombalar 
patlıyor. adamlar yaralanıyor ve ölüyor. 

Fakat şehirdeki hayat, her zamanki gibi 
sükun içindedir. Kenarlarında Avrupanın en 
yüksek binaları bulunan geniş caddelerle yan 
sokaklarda insanlar gene karıncalar gibi gi
dip geliyorlar. 

Bu sokaklarda yaya olarak yürümek çok 
güçtür. Fakat ispanyollar yürürken hiç acele 
ve telaş etmezler. Sanki kırk mil ötede neler 
olup bittiğinden haberleri yokmuş ve yahut 
buna karşı kayıtsız imişler gibi halk, eğlence· 
kahkaha ve neşe içindedir. 

Hakikatte böyle değillerdir. Hiikümet, şimdiye kadar fena 
haberleri halktan saklamak yanlışlığını göstermis olmasına 
rağmen, bugünkü vaziyetin ne kadar vahim olduğunu öğrcn
mis bulunuyorlar. Bunlar, eğer Madrid asilerin eline dü~e
cek olursa gelenlerin hiç olmazsa, orada 50,000 kişinin kıhç• 
tan geçirileceğini, bu suretle hiç olmazsa her ailenin bir kur
ban vereceğini biliyorlar. 

Lakin İspanyollar, dünyada kadere herkesten fazla inanan 
bir millettirler: 

- Bugün yaşıyoruzya; eğlenmemize bakalım. Yarına al-
lah kerim Manana. 

_ Bugün yaşıyoruz. Hava güneşli, gök yüzü mavi. Haydi 
Gran Via'da, yahut Calle Mayor'da bir piyasa yapıp ınağaza 
vitrinlerini seyredelim. Ve yahut bir kahvenin terasasında o
turup bugün üçüncü defa olarak potinlerimizi parlatalım. 

Soluk yüzlü, dudakları ve tırnakları karmenli kızları sey
redelim. 

- Ya sinemaya, yahut serbest güreş yapılan bir yere gide
lim. Yarın için üzülmeğe ne lüzum var Manana? 

Böylece her günkü itiyad ve neşesini kaybetmemek için 
yaptığı bütiin gayretlere rağmen Madrid'deki sokak adamı, 
- Madrid'de herkes için sokak adamı diyebiliriz • içten içe bir 
harb bölgesinde yaşadığını duymaktadır. 

Madrid'de rastgeleceğiniz üç adamdan bir tanesi muhak
kak milis kıyafetini taşımaktadır. Her tarafta bayraklar dal
galanır. Otomobil ve otobüsler dehsetli surette korna çalarak 
korkunç bir süratle koşar. Sanki cumuriyetin kurtulması bu 
şoförlerin kazanacakları dakikalara bağlıdır. 

Madrid'deki ev kadınları harbı, herkesten fazla hissediyor• 
lar. Bunlar her gün bir defa, hatta iki defa tereyağ, et ve yu· 
murta alabilmek için sıra beklemek mecburiyetindedirler. 

Lakin İspanyolların bekleme ve sabır kabiliyeti inanılmaz 
bir derecededir. Bu kadar sabır kabiliyetini, belki de bunlar, 
faslı cedlerinden miras olarak almışlardır. 

*** 
Bununla beraber, Madrid kadınları herkesten ziyade fasiz-

me mukavemet etme1< kararındadırlar. Bunlar, cumuriyetin 
erkeklerden ziyade kadınlara fayda vermiş olduğunu biliyor
lar Cumuriyet onları, eski arablardan kalmıs ve kilise tarafın
dan muhafa .. a edilmiş olan kö!elikten kurtarmış, hürriyete ka
vuşturmustur. 

Gündiiziin Madrid, her ne kadar, gazetelerin kendi kendile
rine telkin yaparcasına mübaleğa ile yazdıkları gibi normal 
göriinmezse de gene sakindir. 

Fakat geceleri Madrid asla normal değildir. Şehre hava 
hücumları başladıktan ve atılan 250 kiloluk bombalar harbiye 
nezaretinin bah<"esine düşüp bir garajı da yıktıktan sonra, za
yiat resmi ağızdan yalanlanmakla beraber, Madrid'de Pasif 
korunma tedbirleri alınmağa başlamıştır. 

*** 
Gayet yerinde bir tedbir olmak üzere Prado müzesi kapan-

mış ve orada bulunan kıymetli ewa, h?mba işlemez de~o~a~a 
yerleştirilmiştir. Sığınakların üzerıne ıcabında kaç kışının 
sığınabileçeğini gösteren levha.tar as1lmıstır. . .... 

Projektörler daima göklerı araştırmakta ve şehrın buyuk 

bir kısmı karanlıklar içinde bırakılmaktadır.. : 
Fakat bu hava müdafaası teşkilatından kımın mesut oldu

ğunu allah bilir. Cünkü bu tedbirler o kadar. kö.~ ve e~si.k ~ 
larak alınmıştır ki ben, İspanyolların a~kerlı~ ı~?dekı ıkti
darsızhğına bir had, bir nihayet olrnadığını .. bıldıgı~ halde bu 
işin faşistlerin bir sabotaj yaptıklarından sup~e edıyorum. 

Mesel§ Manzanares nehrinin iki kıyısı ıkı sıra kmvetli 
ark lambalariyle avdınlatılmaktadır k.i .bu ·~.ık.~ar, millerce u
zaktan, asi tayyarelerine yol gösterebılır. Bu>:uk. caddelerde, 
birkaç istisna ile, lambalar yanmaktadır. Şehrın şımal tarafın
da bulunan Puerta del sol'da arklar yandığı halde cenub tara
fında dahiliye nezaretinin bulunduğu kısım karanlık tutul
maktadır. 

'Gran Via'da bütün caddeler v~ kahveler ışık içindedir. Fa
kat bunların arasında bulunan yüksek telefon merkezinde, 

CENGEL~ KiTABI 
Yszaa: Çeviren: 

- Sabah oluyor, dediler, biz kendi safla
rımıza gideceğiz. Bizim yalnız gözlerimizle 
gördüğümüz ve fazla zeki olmadığımız doğ
rudur. Fakat doğru olan bir şey daha var ki 
o da bu gece yalnız bizim korkmadığımızdır. 

Geceniz hayrolsun, cesur kimseler! 
Buna hic kimse cevab vermedi ve süvari 

beygiri lakırdıyı değiştirmiş olmak için 
sordu: 

tıudyard KiPLtr.IG Nurettin ART AM 

- Lakin onlara bu emri veren kim? 
Billi: 
- Delikanlı, sen de pek fazla şeyler öğ

renmek istiyorsun, dedi, daha ileri gidersen 
tekmeyi yediğin gündür. Senin bütün vazi. 
fen başındaki adama itaat etmek, hiç bir şey 
sormamaktır. 

İki kuyruklu: 
- Cok doğru söyliyor, dedi, ben daima 

itaat edemem; fakat Bitli haklıdır. Yanında· 
ki adama itaat etmiyecek olursan hem ba
tarya durur: hem de sen ciğnenir, gidersin. 

Top boğaları, gitmek üzere ayaklandı· 
lar. 

- Şu küçük köpek ne oldu? Burada bir 
köpek bulunduğuna göre mutlaka bir adam 
da var demektir. 

Viksen seslendi: 
- Ben buradayım; adamımın paltosu al

tında. Siz, siz yolunuzu şaşırarak develer, 
bu gece çadırı altüst ettiniz. Benim adamım 
dehşetli öfkelendi. 

Boğalar: 
- Bu adam, mutlaka beyazdır, dediler. 

öyle mi? 
Viksen: 
- Tabii bevaz. dedi. bana sivah renkU 

Madrid hükümeti ehaliyi ih
tilalcilerin taarruzuna • karşı 
koymaya teşvik için sokaklara: 
''Msdridi tahkim ediniz'' mea
linde levhalar asmıştır. Yukarı
ki resim de Madrid etrafında 
milisler tarafından siper kazıl
dığını göstermektedir. 

siyah perdelerin sımsıkı JCapalı olmasına rağmen merdivenler
den düşüp kafanızı patlatmamak, yahut burnunuzu duvara 
çarpıp kırmamak için elinizde elektrik feneri ile dolaşmanız 
lazım gelmektedir. 

Gran Via'nın sonundaxi dar ve kötü şöhretli sokaklar, bir 
mezar karanlığı içindedir. Görülüyor ki Madrid sakinlerinden 
bir kısmı, şöhretleri pek de iyi olmıyan bir kısmı hava tehli· 
kesinden masun bulunmaktadır. 

Acaba bu tedbir, bu sokakların pek fazla kalabalık olmasın
dan mı ileri gelmektedir? Mars ile Venüs arasındaki klasik 
ve ananevi münasebete, İspanya ihtilalinde de riayet ediliyor 
demektir. 

Yabancılardan çoğu Madrid'den ayrılıp gitmişlerdir. Ka
lanlar, kollarınd2 milliyetlerini gösteren bandlar taşımakta
dırlar. Bunların çoğu frar.sız ve cenub Amerikasındandır. 
Bun,lara bliyi.ik bir nezaketle muamele edilir. 

İspanyollar, Madrid'de kalıpta şehrin taliine katlanmakta 
kendileriyle beraber olan yabancılara minnet duyguları besli
yorlar. 

Yabancılardan çoğu sefaretlerinin tutup techiz ettiği hi· 
nalarda oturuyorlar. Tevkif edilmekten korkan bir takım sağ
cılar da bir takım elçiliklere sığınmış bulunuyorlar. 

İngiliz maslahatgüzarı Corc Oglivi Forbes, bu türlü yol
suz} uklardan tamamiyle çekinmektedir. 

İngiliz büyük elçisi fransız toprağı olan Hendaye'de otur
maktadır. İspanyol cumuriyetçileri buna iyi bir gözle bakmı
yorlar. Madrid'de bir maslahatgünr ile pek az memur bırakıl
mıştır. Bunları, bütün günlerini bahçenin bir köşesinde iskam
bil oynamakla geciren beyaz saçlı milisler muhafazaları altm
da bulundurmaktadırlar. 

Bay Forbes, bir muhasara yapıldığı takdirde Madridde 
bulunan }50 ingiliz tebaasının emniyet ve iaşesini temin ede
cek tedbırler almıştır. Bu tedbirler sayesinde bunlar, hiç ol
ma7.sa, altı hafta burada oturup iase edilebileceklerdir. 

Fakat ümid edelim ki simdi in;iliz elçiliğinin kilerlerinde 
dağlar gibi yığılmış olan konserve tenekeleri, kuru sebzeler ve 
kutu sütleri harb bittiği zamanda da bugünkü halleriyle kal
ımlar. 

Baldvin'in dönüşü 
9 ilkte<;rln 1936 tarihli Deyli Herald yazıyor: 
Önümüzdeki hafta Bay Baldvin, Doningstrit'e dönüyor. 

Tam zamanıdır. 
Aşağı yuka~ı üç ay, hem de gayet ehemiyetli hadiselerle 

dolu üç ay İngıltere, muntazam bir hükümetten mahrum bıra
kılmıştı. 

Nazırlar. 7.aman zaman şehre geldiler; sonra gene savusup 
gittiler. Arada sırada, nazırların ancak yarısını topl ıyan ka
bine içtimaları yapılmıştır. 

Bu toplantılarda B. Çemberleyn, hemen hemen bir başvekil 
tavrı takımyordu. 

Siyaset ba~ca şey, politika başka şeydir. Fakat koskoca bir 
imparatorluğun işi de böylece yüzüstü bırakılamazdı. 

RADYO 
Hu akşam Avrupa radyo istasyonla 

rından dinlenebilecek seçme proğram: 

Konserler 

16.30 Radyo - Kolonyal - senfonik kon· 
ser 

18 - Droitvich - senfoni - Mozart 
Tiyatro 

20.30 Prağ - Mesitali nişanlı 
22.45 Radyo - Faris - Elemakın düğünü 

Hafif müzik 
21.45 İrlanda (Notern) - iki pinayo 

konseri 
23.40 L roitvich - Katuor __ .......... 
POT.iSTE: • 

A rkadaşlarınrn pcırasım 
çalanlar 

Atlı spor kulübünde seyis Rasim, o
dasında uyurken caketinin cebinden beş 
lirasının Ömer ve Emin adında diğer iki 
seyis tarafından çalındığını polise haber 
vermiş ve yapılan tahkikat sonunda Ö
mer ve Emin cumuriyet müddeiumumi

liğine teslim edilmişlerdir. 

Bu da ~ka türliisii 
Ömer ve Mehmed bir kilid açmak 

meselesinden dolayı kavgaya tutuşmuş. 
Jar ve bu esnada Mehmed Ömere tokat 
vurmuştur. Polis her ikisini de karako· 
la davet edip tahkikatını bitirdikten son
ra evraklari1le birlikte cumuriyet möd. 
deiumumiliğine vermiştir. 

Operatör 
Dr. Sadi Konuk 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Ankara postane caddesi N. 53 
telefon 1436 

bir sığır çobanı mı bakacak? 
- Huah ! U a~ ! U g ! dedi, çabucak u

zaklaşalım ve çamurun içinde uzaklaş•ı., :ıga 
başladılar. Bir aralık bir boyunduruk bir 
cephane vagonunun direğine takıldı. 

- Kendi zincırım kendi canımı yaksın! 
dedi, böyle iki iri cüssenin kendi kafalan.m 
kaybedeceklerini kim düşünebilirdi? 

Billi, yavaşça: 
- Hah şimdi oldu, dedi, çabalama, gün

düze kadar orada asılı kalırsın. 
Boğalar, hind sığırlarının çıkardığt fıs.ıl

tıyı çıkararak yürüdüler, ilerlediler ve ça
murlara yuvarlandılar. 

Topçu beygiri: 
- Bir dakika sonra boyunhlrmızr krra

caksmı~, dedi, beyaz adamlara ne oluyor? 
Ben onlarla yaşarım. 

En yakındaki boğa: 
- Onlar bizi yerler, dedi, 
Hind sığırlarının ingilizlere bu kadar 

oüşman olduklarım bundan önce asla bil
mezdim. Biz, sığır eti yediğimiz için, galiba, 
boğalar bizden hoşlanmıyorlardı. 

Billi: 

Beygir : 
- Aldırış etmeyin, dedi, ben gidip şu a

dama bir bakayım. Beyaz a<lamlann ceple· 
rinde birçok şeyler bulunduğunu bilirim. 

Billi dedi ki: 
- Artık, ben sizden ayrılıp gideyim On

lardan pek ho~landığımı sö 'liyemeın .. son
ra, yatacak bir yer bulamayıp ta gecenm ~u 
saatinde dışarda dolaşan beyaz ada~nm ~ır 
hırsız olması ihtimali vardır. H lbukı hentm 
sırtımda bircok hükümet et""ası var. Haydi 
delikanlı, gel benimle~ k "1di yerimize gide
liın. Gecen hayrolsun. Avııı:·t tralya, S"ninle 
yarınki geçid resminde bttlıı!;uruz: ~ece~ 
hayrolsun, ihtiyar ot balyası, kendı hıslerı
ni zaptetmeye bak, olmaz nu? Gecen hay
rolsun, iki kuyruklu, yarın bizim taraflar
dan geçersen patırdı etme. Bu gürültü bizi 
harab ediyor. (Sonu var) 
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Be ci 
• .> 

a kıralının nutku 
Paris, Lon.dra ve C enevrede 

derin akisler uyandırdı 

kıralm nutkuna rağmen Belçikanın Fransa ile olan 
ittifakını bozmayacağı haber veriliyor 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

nın sımrlarınuza nakledilmiş olması kay
gılarımızı artırmıştır. 

4 - Ayni azmanda mukavelelerin ve 
hatta gönül rızasiyle yapılmış olan an
laşmaların bozulmaları y~ünden millet. 
leraası emniyet temellerinin sarsıntısına 
Şahid oluyoruz. Bu ihlallere sebcb mil
letler cemiyeti paktının, bugünkü hal ve 
§artlar icinde bunları tenkid edecek su
rette tatbika imkan bulunmamasıdır. 

5 - Nihayet bazı devletlerin iç an
laşmazlıkları başk<ı memleketlerde de 
anıa~mazlrklar çıkarmak tehlikesini 
gösteriyor ki, bu anlaşmazlıklar, bugün 
hata acısını çekmekte olduğumuz son 
harbden daha çetin ve daha muhrib o
lacaktır. 

Belçikanın askeri siyasetini dış si
Yaseti tayin eder. Bu dış siyaset az çok 
rtıuzaffer bir harbın hazırlanması de
ğil, fakat harbi bizim topraklarımızdan 
dısarda bırakmayı istihdaf etmelidir. 

Renin işgali Lokarno anlaşmalarının 
rnecrasını değiştirdiğinden bizi hemen 
hemen aynen harbden önceki vaziyeti
ı:rıize sokmuştur. Bizim coğrafi vaziye
timiz, ba!:'ka herhangi bir memleketi 
başka bir memlekete taarruz için top
raklarımızdan yürümek fikrinden vaz
geçirecek derecede J.-.uvvetli bir askeri 
cihaza malik olmamızı emretmekte1ir. 

Bir taraflı her siyaset Belçikaıım 

dış vaziyetini zayıflatır. Öte taraftan 
bir ittifak da bizi hedefe götüre:nez. 
Çünkü bir müttefikin yardrmr ne ka
dar seri olursa olsun, ancak müstevli
nin ilk darbesinden sonra yetişebilir. 
Binaenaleyh münhasıran ve tamamen 
bir Belçika siyaseti gütmeliyiz ve bu 
siyaset bizi kati olarak komşularımızın 
anlaşmazlıkları dışında bırakmalıdır. 

Belçilı-a Fransa ile ittifakı 
boznııyacalcmış 

Brüksel, 15 (A.A.) - Havas ajan
sından: 

İyi mahlmat almakta olan mahfiller, 
kıratın dünkü nutkuna ragmen eBl~ika
nın Fransa • Belçika askeri ittifakını boz
tnıyacağmı bildirmektedirler. 

Bel 1:ika malı/illerinin fikirleri 
Brüksel, 15 (A.A.) - Siyasi mahfil

ıere göre, kıralın nutku Belçika'mn dış 
Giyasa ve milletlerarası durumunda bü
yük değişiklikler vukuunu işaret etmek-
te::lir. ~ 

Ayni mahfiller Belçikanm, kendisini 
harbe sürükliyebilecek olan ittifaklarını 

muhafaza etmeksizin kendi lilkesini mü
dafaa etmek azminde bulunduğunu söy
lüyorlar. Belçika ne Fransa ile ittifakını 
'devam etirmek, ne de yeni bir Lokarno
}'a iştirak eylemek arzusundaır. 

Efkarı umumiyedeki değişiklik ve 
ezcümle B. Spaak ile Van Zeeland'ın nu. 
tuklan bu yeni hareket tarzına zemin 
hazırlamıştır. 

Esasen Flaman'lar, oldu olası bir te
cerrüd ve istiklal politikasına taraftar
dırlar. 

Pariste şiddetli heyecarı 
Paris, 15 (A.A.) - Belçikanm mut

lak bitaraflığa dönmesi ve bunun neti

cesi olarak da fransız hükümetinin 

doğrudan doğruya olan tesirinden kur

tulması Pariste şiddetli bir heyecan ha

sıl etmiştir. Darbe çok ani olmu§ıtur. 

Belçikanın bu hareketinin fransız - bel

çika genel kurmaylarının işbirliğinden 
vazgeçmek şeklinde sayılması gerekeceği 
teslim olunmaktadır. Bazı fransız mah· 
fillerinde bala beslenen tek ümid, Bel
çikanın Cenevre teahhütlerine ve bil
hassa paktın 16 ıncı maddesinden do
ğan teahhütlcrine sadık kalacağıdır. 

Fakat bir kısım fransız gazeteleri ar
tık hayale kapılmamak gerekeceği ka
naatindedirler. 

Haber:!> Fransad siirpriz 
· uyandırmadı 

Paris, 15 (A.A.) - Dış işleri bakam 
B. Delbos, Belçika kıralırun nutku neti· 
cesinde tahaddüs eden vaziyet hakkında 
yakın iş arkadaşları ile fikir teatisinde 
bulunmu§tur. 

Fransız diplomatik mahfillerinde 
söylendiğine göre, Belçikanın bu hare
keti pek de büyük bir sürpri:zle karşılan
mamıştır. Zira Belçika dış işleri bakanı
nın Cenevrede müdafaa ettiği prensip
ler, Belçikanm harbten önceki bitaraflık 
vaziyetine doğru bir istihale geçireceği
ni göstermekte idi. Belçika kıralınm 

nutku, bir kaç aydanberi Belçika kamo
yunda belirmekte olan Cereyanları dik
kate almaktadır. Fransız diplomatik 
mahfillerinin zannına göre, üçüncü Le. 
opold'un nutku, milletlerarası müzakere
lere yol açacaktır. 

Fransa ile ln!liltere goruş 
teatisi yapacaklar 

Londra, 15 (AA.) - Siyasi mahafil, 

kıralın "Bleçikanm bitaraflığı,, hakkın

daki nutkuna dair henüz hiç bir fikir 

yürütmemiştir. Maamafih, siyasi mah

filler, Belçikanın ittihaz etmiş olduğu 

kararın ihdas etmiş olduğu yeni ve pek 

mühim unsur hakkında tetkiklerde bu· 

lunmak üzere İngiltere ile Fransa ara

sında görüş teatilerinde bulunulacağr
nr beyan etmektedir. 

Aynx mahfiller Belçikanın filen mev

cud vaziyetini değis.tirmemekte oldu

ğupu ve bu vaziyetin coğrafya ve sev

kulceyş bakımından 1914 senesindeki 
vaziyete muadil bulunduğunu ilave ey
lemektedirler. 

~1 eselede I n!(ilterenin tesiri 
var mı? 

Londra, 15 (A.A.) - Burada, Belçi
lianın bitaraflık vaziyetine dönüşü hak
kındaki beyanatın ingiliz tesiri altİnda 
yapıldrğrnın hakikate uymadığr söy
lenmektedir. Vakıa İngiltere, Belçika
da vaziyetin böyle bir inkişaf göstere• 

bileceğini dikkate almıştr, fakat fran
sız hükümeti de, bundan daha sekiz 

gün önce, aynı hususta büyük elçilili 
vasıtasiyle kaygılarını bildirmişti. 

Cenevre'de heyecan 
Londra, 15 (A.A.) - Belçika tiıra

lının tavsiyeleri, Cenevrede yeis ve fil
tuf değilse de heyecan uyandırmıştır. 
Royter ajansının Cenevre muhabiri, di· 
yor ki: 

''- Bu tavsiyeler, Belçikanın dış si
yasetinin yeni bir istikamet alacağının 
delili addolunabilir. 

Kollektif emniyet doktrini, büyült 

bir ric'i hareket yapmış sayılabilir. 

Belçika kıralı tarafından yapılan tavsi

yelerin Lokarno paktı ile Fransa ve 

Belçika arasında münakid 1920 te§Xini

sani tarihli asked anlaşmanın feshine 

muadil olduğu düşüncesi serdedilmek· 

tedir.Şimdi burada şöyle bir fikir ileri 
sürülüyor: 

Lokarno misaliını imza etmiş olan 

beş devletin bir toplantı yapmaları, şim

di her zamandan ziyade mübrem bir ih· 

tiyaçtır. Fakat Balçikanm ittihaz etmiş 

olduğu battı hareket dolayısiyle görüş

melerin eaaslanru baştanbaşa değiıtiı:

mek gerektir. 

Cenevrede dikkate değer görülen bir 

hadiseden bahsediliyor: bundan bir 
hafta önce, B. Leon Blum, ingiliz ve 
Belçika delegasynoları ile görüşmek U
zere Cenevreye geldiği zaman Bel~ika 
hariciye nazın, alelacele Brüksele git
miş ve bu suretle herhangi bir toplan
tı yapılmasına engel olmuştur. 

• 

Dıs Balianımız 
' B. T. Rüştü Aras 

Sofyadan geçtı 
(Başı 1. inci sayfada) 

dan geçmiştir. 

Dr. Aras Dragoman hudud istasyo
nun'öa Başbakan ve Dış işleri bakanı B. 
Köseivanof ile Türkiyenin Sofya elçisi 
Şevki Berker, bulgar devlet demiryol
ları idare direktörü B. Kolçef ve baş.

bakanlık hususi kalem direktörü B. 

Milef tarafından karşılanmıştır. Dra
gomandan Sofyaya kadar seyahat esna
sında iki bakan samimi surette görüş
müşlerdir. 

Sofya istasyonunda Dr. Aras krral 
Boris'in mümessili müşavir Gruef, dış 

işleri bakanlığı genel sekreteri Nikola

yef, protokol şefi Çomak of • Petrof, 

matbuat direktörü Balabanof ile Yuna
nistanın Sofya elçisi, Yugoslavya mas

lahatgüzarı, Türkiye elçiliği memurla
rı ve yabancı ve bulgar gazetecileri ta
rafından karşılanmıştır. 

İstasyon salonunda iki bakan trenin 
hareketine kadar konuşmalarında de
vam etmişlerdir. Trenin hareketinde 
Dr. Ar.:ls samimi surette uğurlanmıştır. 

İzmir elektrik fiatları 
ucuzluyor 

İzmir elektrik ve tramvay şirketleri 
nafıa vekaletinin teşebbüsü üzerine e
lektrik kliovat ücretini 19 kuruştan 18.5 

kuruşa indirmişler ve tarifelerini tasdik 
edilmek uzere vekalete göndermişlerdir. 

~:k~ş.d1?,,::.~ı~~·~:.~.- 1 
nunda Prağ'a gidip B. Benes'i ziyaret e
decektir. 

Kıral Karol'a veliahd prens Mişel re
fakat eyliyecektir. 

* Londra, - Japon hükümeti, Lon
dra deniz mukavelesinin denizaltı ge
milerinin faaliyetini tahdid eden 4 ün

cü kısmının tahdid anlaşmasını imza i
çin Londra elçisine emir vermiştir. 

* Londra, - İngiliz faşistlerinin 
dün akşamki taplantı ve geçid resimle
ri hadisesiz cereyan etmiştir. Kuvvetli 
bir polis müfrezesi hazır bulunmuştur. 

* Varşova, - Viyanadan gelmekte 
olan B. Litvinof Berlinde bir kaç saat 
durmuş ve sovyet büyük elçisi Suriçle 

görüşmüştür. B. Litvinof bugün bura
dan Moskovaya doğru yoluna devam 
etmiştir. 

* Roma, - İtalya, Avusturya ve 
Macaristan dış işleri bakanlarının ikin-

ci teşrinde toplanacakları teyid edil
mektedir. 

İki köyün adı değişti 
Aydın vilayetinin Nazilli kazasına 

bağlı (Hacı beyler) köyünün adı (Güzel 
köy) ve (Dede kıbti) köyü adı da (Şen 
köy) olarak değiştirilmiştir. 

Yazılarımızın çokluğu.ndan 
"B"l" · 1 ,, ı ınmıyen nsan romanını 

bugünde koyamadık. O kurları· 
mızdan özür dileriz. 

müsahalca1arı 
Genel Kurmay lkinci başkanı davet· 

Jilerle birlikte müsabaka/an seyrediyor. 

- Müsabakalara giren üç subayımız. _ 

Hakem heyeti müsabakaları takib eder. 

ken - Müsabakaları seyreden süvari su. 

baylanmrzdan bir grup - Müsabakaya 
giren süvari subayları bir arada - Bit 
müsabakadan enstantane. 

Türk Hava Kurumu 
Beden terbiyesi mektebini biti .. 

rcnlcrc bir çay verdi 
Gazi terbiye enstitüsünden bu yıl çı

kan 30 talebe, dün saat 17 .30 da başla
rında direktörleri B. Eıad Altan, yar di· 
rektörleri ve muallimleri bulunduğu hal· 
de türk hava kurumu genel merkezini 
ziyaret etmişlerdir. 

Genel merkez reisi B. Fuad Buka, 
bu yıl türk kuşunda nazari ve ameli 
dersler görerek havacılık bilgisi alan 
gençlere bir çay ziyafeti vermiştir. 

Ziyafet çok samimi geçmiş ve B. Fu· 
ad Bulca gençlerle havacılrk mevzuu et

rafında bir hasbihal yapmıştır. Ensti
tü direktörü B. Esad Altan bu söyleve 
cevab vermiştir. 

Mekteblerini bitirerek yurd içinde 
aldıkları vazifeleri başına gitmek üzere 
olan gençler, türk hava kurumunun 
kendilerine karşı gösterdiği bu yakın a. 
likadan çok mütehassis olmuşlar ve git· 
tikleri yerde havacılık için çalışacakları
na söz vermişlerdir. 

Şölenden sonra, misafirlere, ·İnönü 
kampı iaaP,yetine aid bir film gösteril
miştir. 

·- -· -·-ı Nöbetçi eczaneler 
1 - Pazar İstanbul Eczanesi . 
2 - Pazartesi 

3 - Sah 

Merkez 
Ankara 

4 - Çarşamba Yeni 
5 - Perşembe Halk 
6 - Cuma Ege 
7 - Cumartesi Sebat, 

.. 

.. .. 
Yenişehir 

.. ....... 1 .... _ 111111 '' ···--···-.. ·---·-··-·-· 
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Orman Çiftliğinin yetiştir<:{iği kıymetli astragan derileri piyasaya 
~ıkarılmıştır. Merkez mağazada toptan ve perakende satılıyor. 
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SAYFA 6 

1 ANKARA LEVAZIM AMİRLtôt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - MUstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 

253000 kilo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosuna 5,50 kuruşdan 13915 lira fiat bi· 

çilmiştlr. 
3 - İhalesi 28-10-936 çarşamba günü saat 15 de Çanakalede müs· 

tabkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 1044 

lirayı ve ihale kanununun 2. 3, inci maddelerindeki vesaik ile bir 
saat evvel komisyona tr\üracaat etmeleri, (1332) 2--4927 

İLAN 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 

259000 kilo yulaf satın alınacaktır. . . . , 
2 - Yulafın beher kilosuna 5,50 kuruştan 14245 hra fıat bıçıl

miştir. 
3 - İhalesi 28/10/936 çarşamba günil saat 10 dn Çanakkale'de 

müstahkem mevkii satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 

1069 lirayı ve ihale kanununun 2, 3. üncü maddelerindeki vesaik ile 
bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri, "1331) 

2-4926 

İLAN .• 
1 - İzmir müstahkem mevkii kıtaatının selCsen altı bin dört yuz 

kilo yerli pirinç ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul-
muştur. ~ • d 

2 - İhalesi 20 birine iteşrin 936 salı günü saat 16 da Izmır e 
kışlada müstahkem meykii satın alma komisyonunda yapılacaktır, 

3 - Tahmin edilen mecmu tutan 16416 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 1231 lira 20 ~~ruştur. 
5 - Şartnamesi her &ün komisyonda görülebıhr. • . 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesıka 

göstermek mecburiyetindedirler. . • .. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanun.un ıkı ve u· 

~üncü maddesinde yazılı vesikaları ile teminat ve teklıf ?1ektupla· 
rını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermı_ş buluna· 
caklardır. (1201) 2-4752 

İLAN 
Cinsi Mikdatr Tutarı MuvaklCat teminatı 

Kilo Lira Lira Kuruş 
Patlıcan 45000 4500 337 50 
Domates 25000 2500 187 50 

1 - Ank'ara garnizonu eratı ile harp olCurlarınm ihtiyaçı i~i~ 
aşağıda cins, mikdar ve tutarları ile muvakkat teminatları yazılı ıkı 
kalem sebze 26.10.936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de ve 
•çık eksiltme ile alınacaktır, 

2 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun 2, 3 üncU maddele~ 

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

2-4913 

İLAN 
f - Elaziz mcrlCez 1Cıtaatının sekiz aylı\C ihtiyacı ic;in 280000 

ltilo fabrika unu kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur, 
2 - Muhammen bed~li 39200 liradır~ 
3 - Muvakkat teminatı 2940 liradır. 
~ - Şartnameyi görmek istiyenlcr her gUn Tüm. Sa. Al. Ko. nı 

gelmeleri. 
s - İsteklilerin usuli dairesinde tanzim edecekleri lCati teklif ve 

teminat mektuplarını 2·11-936 pazartesi günü ihale saati olan 11 
-den bir saat evveline kadar yani saat 1-0 da komisyonumuza verme-
leri. (1336) 2--4986 

İLAN 
feinsi Mikdarr rfutan Muvakkat teminatı 

Kilo Lira Lira Kr, 
~yva 10500 3780 283 50 
Vişne 10500 13760 283 50 
Kayısı 7000 3~60 252 00 

,, 1 - Garnizon eratı ile paro okurlarının _Hitiyacr için .!'uK'araa 
cıns ve mikdar ve tutaralrı ile muvakkat temınatları yazılı uç kalem 
reçel 4-11-936 tarihine müsadif çarşamba günU saat ıs de kapalı 
~arfla alınacaktır. , 

2 - $artnamesi parasız lier gUn lComisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalar ve 

teminat makbuzları ile beraber teklif mektuplarını belli gün ve sa· 
atten bir saat evveline kadar Ankara Lv. amirliği satın alma komis· 
yonıı~ci vermeteri. (1337~ · 2-4987 

" 'fLAN 
T - Malatya tnerlCez ltıtaatının sekiz aylılC ihtiyacı için ı80000 

t(jı,, fabrika unu kapalr zarf usuli ile eksiltmeve konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 27000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 204S liradır. 
4 - Sartnameyi görmek istiyenler her gün Tilin. Sa. AI. Ko. na 

telebilirler. 
5 - İsteklilerin usuli 4airesin<1e tanzim e'deceklerl liati teklif 

·~ teminat mektuplarıdı 3ıll-936 salı günü ihale saati olan 11 d~n 
bır saat evveline kadar yani saat ıo da komisyonumu?.a vermelerı. 

(1338) 2--4988 

• İLAN 
! - Anliara garnizonu hayvanatmın ihtiyacına sarfedilmek Ü· 

~~re .. k;m~lı zarfla mün~kasaya konulan 780840 kilo yulafa eksiltme 
!gunu talıo çrkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 21.10.936 çarşamba günü saat 15 dedir. 
3 - Yulafın tutarı 27329 lira 40 kuruş olup muvakkat teminatı 

ıo19 lira 70 kuruştur. 
4 - Şartnamesini pazarlığının yapılacağı Lv. amirliği satın alma 

Ko. nunda 137 Kr. mukabilinde görebilirler. 
. 5 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesiı<a ve te· 

mınat makbu.,.tan ile beraber bellı gün ve saatte komisyona müra-
caatları, (1339) 2-4989 

. İLAN 
1 ~ ~nkara garnizonu kıtaatı için 48 ton linyit lCömUrU 3-11-936 

salı r,unu saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Kömürün tutan 672 lira olup muvakkat teminatı SO lira 40 

kuruştur. 

3 - İsteklilerin belli gtin ve saatte teminatı muvaklCate makbuz
ları ile levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1362) 2-4990 

İLAN 
1 - Garni~?~. 'kıtaatt ihtiyacı için 12000 kilo gürgen odunu 

3-11-936 sah RUnu saat 11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Odunun tutarı 240 lira olup muvakkat· teminatı 18 lira 70 

ICuru~tur. · 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte teminat makbuzları ile Le-

vazım amirliği satın alma Ko. na gelmeleri. ( 1361) 2-4991 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satınalma l{omisyonundan : 

Jandarma genel ~u~~n!rğ~na ait Ariel marka evrak moto• 
siklcti 26-10-936 pazartesı gunu ıoaat (lO~. da açık artırma ile satıla• 
caktır Motoru görmek isteyenler her gun, artırmaya girmek ist~ 
yetı'erin belli gününde komisyona baş vurmaları (1314) 2-4895 
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M1LLI MÜDAFAA :VEKALET! 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

BİLİT 

111,_ASKERI FABRiKALAR UMUM MODORLüCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

240 TON TOLEOL 
l - Ankara Levazım eşya anbarı ihtiyacı için 250 kilo 15/ 27 ve 

250 kilo 17 /33 No. lu Karfiçe çivisi ile 500 kilo balya çenberi. 
2 - Genel Kurmay elektrik lambaları ve saatleri i!<in daimi ce

reyan temin ı:den W. 20 b/ m 78867, Max. 20 Amp. Max. 110 Volt 
D markah iki tane redresör lambası pazarlıkla alınacaktır. 

3 - Bir ve ikinci maddelerde yazılı malzemenin pazarlıkları ay· 
rr ayrr yapılabileceğinden pazarlığa gireceklerin 17.10.936 cumar· 
tesi günü saat 11 de M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (1388) 

2--4981 

BİLİT 

1 - 1S4 kilo yumak keten iplik ve 1130 adet makara keten 
iplik açık eksiltme ie münakasaya konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1349 lira 60 kuruş olup ilk teminat 
parası 101 lira 22 kuruştur. 

3 - İhalesi 27-10-936 salı günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. 
M. V. satın alma komsyonuna varmaları. 2--4893 

B1L1T 
Yapı: Abidin paşa köşkund; bir mutbak yapılması pazarlığa 

konmuştur. Keşif tutarı: 2414 lara 98 kuruştur. 
Keşif, proje ve şartnamesi ,parasiyle inşaat şubesinden alınacak

tır. İhalesi: 19-10-936 pazartesi günü saat onbirdedir. İlk teminatı: 
181 lira 13 kurustur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen belge.terle birlikte pa-o 
zarlık gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsin· 
ler. (1176) 2--4700 

BILİT 

Yapı: Abidin paşa köşkü ci~arındaki pavyona bir hela yaptml· 
ması pazarlığa konmuştur. Keı;;ıf tutarı: 3254 lira 87 kuruştur. Ke-o 
şif, proje ve şartnamesi parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. 
İhalesi: 20-10-936 salı günü saat onbirdedir. İlk teminatı: 244 lira 
12 kuruştur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2. 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte pazar
lık gün ve vaktinde M. M. V. satıQ alma komisyonuna gelsinler, 

(1174) 2-4698 

İLAN 

1 - Muhtelif yerlerde yaptırılacak 14 yer altı benzin tankı ka· 
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 144.956 lira 76 k'uruş olup ilk teminat 
parası 8487 lira 80 kuruştur. 

3 - İhalesi 2-12-936 çarşamba günü saat ıs dedir. 
4 - Eksiltmeye girecekler evvela ehliyet vesikalarını Hava in

şaat şubesine gösterdikten sonra oradan alacakları vesikayı M . M. 
V. satın alma komisyonuna göstererek şartnamesini 750 kuruş mu· 
kabilinde alabilirler. Evvelce in~aat şubesinden vesika alamıyanlar 
eksiltmeye giremezler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad
delerinde yazılı bilgelerile Bayındırlık Bakanlığından fenni ehli
yetnamelerile birlikte idari şartnamede istenen ve behemehal veril
mesi mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale 
gününde en geç b_ir saat evveline kadar M. M. V. satın alma komis-
yonuna vermeleri. (1390) 2-4997 

p. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - 100.000 metre tek ve 40.000 metre çift nakilli sahra kablosu 

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

vakkat t'eminatr da 375 liradır. 
~ - Eksiltme 20-11-936 tarihinde ve saat ıs de Ankarada P.T. 

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

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine yatırarak ve ala
cakları m.ıklıu:.: veya kanunen muteber teminat mektubunu ve şartna
mede yazılı belgeler~e beraber mezkur tarihe müsadif cuma günü 
saat on beşe kadar mezkur komisyona müracaat edeceklerdir. 

5 T- Şartnameler Ankarada levazım müdürlüğünd~n ve t.stanbu1-
da levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verılecektır. 

(1193) 2-4760 

Dahiliye Velcaletinden ~ 
ı - Vekaletçe alınacak 380 teneke benzin açık eksiltmeye kon

muştur. 

2 - Eksiltme 19-10-936 gÜnünde saat 15,30 da Vekalet binası 
içinde toplanacak satın alma komisyonunca _>apılacaktır. 

3 - Muhammen keşif bedeli ı748 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 131 lira 10 kuruştur. 
S - Benzin toptan tesellüm edilıniyecek, şartnamesindeki rnad

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

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

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

Nafia Velcaletindrn: 
~fyon • Ant~lya hattının Baladiz _Burdur .arası ihtiyacı ~ın 

mezkur kısmın kılometre 4 yarmasının solundakı ocaktan (5500) 
metre mikap ocak balastı ve kilometre 7_13 arasından (3500) metre . 
mikap toplama balastın ihzar nakli ve hat kenarına depo edilmesi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur . 

1 - Eksil.ıne 20-10-936 t3rihinde saat on beşte vekalet binasında 
demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonunda yapılar.ak· 
tır. - -

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

3 - Mukavele projesi, Bayındırlık isleri genel şartnamesi ile 
eksiltme şart~~mesinde? mürekkep bir ta'kı~ münaka~ evrak~ (25) 
kuruş mukabılınde demıryollar inşaat dairesınden verılmektedır. 

4 - Bu münakasaya girmek • tiyenlerin 2490 N.lı kanun mu
cibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve ves:kalarla 7-5-936 T. ve 
3297 N.lı resmi ceridede ilan edilen talimatname mucibince. vekalet. 
ten almış oldukları müteahhitlik vesikası ile teklif zarflarını mez. 
kür kanunun tarifatr dairesinde hazırlıyarak 20-10·936 günü saat 
on dörde kadar makbuz mukabilinde ôemiryollar inşaat dairesine 
tevdi eylemeleri lazımdır. (ll 73) 2--47 59 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğün
den: 

l{ol~ Kömiir l\ılün.al~asası 
Cinsi Miktarı Tahmini fiyatı Tutarı Teminatı 

Ton Lira Kuruş Lira Lira 
Kok kömürü 65 31 oo 2015 ısi,13 

Ankara hukuk' fakültesi için alınacak kok kömürü açık eksilt· 
meye konmuştur. İsteklilerin 31-10-936 cumartesi günü saat 10 da 
Fakülteye gelmeleri. (1318). 2-4911 

Tahmin edilen bedeli (66000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 4-12-936 tarihinde cuma .günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname (üç) lira (30) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4550) lira 
yı havi teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 e kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad• 
delerindeki vesaikle mezkfar gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1327) 2-4985 

KÜÇÜK YOZGATT A DEKOVİ:r.J 
HATTI YAPTIRILMASI 

Keşif bedeli (13080) lira (36) kuruş olan yukarda yazılı insaat 
ve tesisat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisvo• 
nunca 3-12-936 tarihinde perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname (33) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (982) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya .. 
~ıh vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatlan 

(1328) 2--4984 

5400 KİLO DEMiR PERÇİN ÇİVİSİ 
1000 KİLO BAKIR PERÇİN çtvısı 

Tahmin edilen bedeli (2870) lira olan yukarda militan ve cTnsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma kcr 
misyonunca 3-11-936 tarihinde salı günü saat 14 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir, 
Taliplerin muvakkat teminat olan (215) lira (25) kuruş ve 2490 nu .. 
ıınaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa .. 
atte .komisyona müracaatları. (1386) 2-4998 

28 TON KENDİR İPİ 

Tahmin edilen bedeli (14000) lira olan yuk'arda mi!Ctarı ve cinsi 
yazıh. malzeme askeri fabrikalar umwn müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 2-11-936 tarihinde pazartesi günü saat 14,30 da kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve• 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1050) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 13,30 a kadar komisyona vermele-ı 
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1385) ?--4999 

550 Kilo FLA TİN VERNİK 
525 ,, SKA TİF VERNİK 
100 ,, MAVİ VERNİK 

· 100 ,. KIRMIZI VERNİK 
1000 ,. KIRMIZI LAK 

500 ,, ASFALT LAK. 
Tahmin edilen bedeli (5872) lira olan yuliar<ta militarı ve cinsi 

vazıh malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 26-10-936 tarihinde pazarteai günü saat 15 de kapalı zad 
ile ihale edilecektir. t 

Şartname parasız olarak JComisyondan verilir. Taliplerin muvalC• 
kat teminat olan ( 440) lira ( 40) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. {(1282). 2-4880 

500 TON ASİD NİTRiK 

Talimin edilen bedeli (92500) lira olan yukarida miktarı ve 
cinisi yazılı malzeme askeri fabrikaiar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 30/11/936 tarihinde pazartesi günü saat 15 do 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (dört) lira 63 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o .. 
lan (5875) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 o 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka .. 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko .. 
misyona müracaatları. ( 1281) 2-49fl0 

1 D. D. YOLLARI VE LlMANLARI UMUM 
MODURLOGO S. A. KOMJsYONU iLANLARI: 

İLAN 

1 
İsmi muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 24-W-1936 cu• 

martesi günü hizalarında gösterilen saatlerde Ankarada idare bina• 
sında ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler, hizalarında gösterilen muvakkat temi .. 
natlar ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 
tarih ve 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dai
resinde alınmış vesika ve teklif mektuplarını aynı gün saat 10 ve 

1

' 10,15 e kadar komisyon reisliğine yermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 180 

kuruş mukabilinde satılmaktadır. (1283) 
İsmi, Mikdarı Beher ton Muvakkat 

Muhammen Teminat 
bedeli Lira Lira 

9835 ton krible Linyit 
kömürü soma ocakları 
mahsulünden 
8165 ton krible Linyit 
kömürü Değirmisa.z veya 
Tavşanlı ocakları mahsulünden 

4,50 3319,31 

4,50 2755,69 

Eksiltme ilanı: 

Eksiltme 
saati 

11 

11,15 

2-4856 

Karamfu·sel Belediyesinden: 
Karamürsel Belediyesinin mevcud elektrik tesisatına ve moto• 

k .. f t'' runa bir yedek mazotla müteharrik motor almaca tır. m~te errua. 
ı - Motorun kuvveti 18 -25 beygir olacak ve motor tıp elek~rık 

olacaktır. Tercih edilecek markalar Diz el. Elve. Grop, Amperıal, 
Kırrslav markalar tercih edilecektir. 

2 - Bedeli muhammini bin liradır. 
3 - Tediye şartları taksitle olacaktır. Para Karamürsel Bete .. 

diyesinden tediye edilecektir. 
4 - Eksiltme müddeti yirmi gündür. 27 Birinci teşrin 1936 sah 

günü saat 16 dadır. .. 
5 - Eksiltmeye talip olanlar Belec;1ifemize m~~tupla mur~caat 

ederler. Motorlarının cinsini ve bedelını ve taksıtı kabul. edıp et• 
1, mediklerini bildirilir. Ve bedeli muhammene göre temına~ı m~· 

vakkatelerini gönderebilirler. Bu eksilt~~ni~ ~~rupa?an s~parıf 
suretile alınacak makineye aid olmayıp Turkıye ıçındekı makınele• 
re aittir. . . k 

6 - Motorun İstanbulda veya Karamürselde teslımı ayrıca a .. 
~1.aştmlacaktır. (2083) 2--4931 

Türlciye Cümhur.iyet 
Merl{ez Banliasından: 

Maliye vekaleti Muhasebei umumiye Müdürü B. Fa!k. adı~ ya .. 
zılı D sınıfından 5 hisselik 42 ve 43 numaralı bank~ntıı: ıkı :ıksıyonu 
kaybedildiğinden artık hü~ü ~~tn:ıa~ı~ı. ve B: Faık'a yemden baş.o 
ka numaralı aksiyonlar verılecegı bıldırılır. 
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l\lahdut Mesuliyetli Anl~ara 
(;i??i~011 ~pı J( ooperatifinden: 

GOV{N mı Kommfri EVlflİ 
UMUMV;\Zİ)'ET PLANI 

.... 1,4000 

K:ı, _.aıd.ere tleki kooperatifimiz mahalıesinin yu
kanda::i krokide mahalli X işaretiyle gösterilen hal 
binaları inşaatı te~rinisani nihayetinde bitecek, aza
mi 15 K. evvel 1936 tarihinde kiracılara teslim oluna
caktır. 

Altı dükkan ve bir yazlık büfeden ibaret olan ma
ğazalar, mahallenin en mutena yerinde güzel bir tar
zı mimaride yapılmaktadır. Sarfiyatı fazla olan sefa
rethane ve villalarla etrafı çevrili bulunan Çankaya ve 
Kavaklıdere mahallatmın yegane satış mahallini teş
kil edecek olan bu mağazalar aşağıdaki şartlar daire
sinde kiraya verilecektir: 

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

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

3 - Dükkanların heyeti mecmuası veya her biri 
ayrı ayrı kiraya verilebilir. Toptan talip alanlar ter-
cih oiunacaktır. I 

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

S -Tekliflerin 26 T. evvel 1936 tarihine kadar ka
palı zarf ile Si.1mer Bank binasındaki kooperatif idare 
meclisi reisli{: ine gönc1 -::rilmesi; ve gösterilecek mad
di teminatın nevi ve mikdarmın da bildirilmesi ilan o-
lunur. 2--4938 

i\l{saray Hail{ iktısat Ban]{ası 
l\1eclisi idaresin,den : 

Aksaray Halk Tktrsat Bankası Türk Anonim Şirketi hissedarlar 
heyeti umumiyesinin fevkalade surette içtimaa davet olunduğu 
7-5-936 tarihinde nisabı ekseriyet mevcut olmadığından ikinci defa 
26-8 936 çar~mba günü tekrar davet ve ilan olunmuştu. 

O gün de ekseriyeti kanuniye tahassül etmediği gibi ilanın u-
3Ul ve kanununa uygun bulunmadığı anlaşıldığ-mdan aşağıda gös
terilen Ruzname görü5ülmek ve bir karar vefilmek üzere Heyeti 
umumiye 2-11-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat (14) de şir
ke~i'1. Akscır;ı ·daki merkezi idaresinde toplantıya davet olunur. 

. !~)j_ve: Her hissedara ayrı ayrı mektuplarla davetname gönderil· 
mı~tır. 

Ruzname: 
~ırketrn sermayesi bir sülüsten aşağı inmiş olduğundan Ticaret 

lcanunı..nun (325) inci maddesi mucibince sermayenin tezyit veya 
mevcut ile idaresi görüşülecektir. 

Bu iki s.ıktan birisi hakkında itti~ı.azı karar olunmadığı takdirde 
kanunen şirket münfesih addolunacağından tasfiyei hesabat ve mu
amelata memur tasvfie heyeti seçilecek ve idare meclisi de ibra 
edilecektir. 2-5005 

öPüŞMEDEN YATIU'IAZ 
Pek yakında 

Ayvalık Belediye R . li ..... d { 
eıs gın en: 

Belediyemizin kırk lira asli maaşlı fen memurluğu münhaldir. 
~u işin ehli ve evsafı fenniye ve resmiyeyi haiz taliplerin BiiYin
drrlrk Bakanlığınca kabule şayan vesaiki ile belediyemize müraca· 
atları. (1237) 2-477 • 

1 ANKARA BELEDiYE REISU(lJ ILANLARI 1 
1 - Yenişehirde pazar mahallnide yaptırılacak yer altı hela in· 

şası için istekli çıkmadığından eksiltmesi on gün u.zatılmıstır. 
2 - Muhammen bedeli (7655,66) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (575) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi· 

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

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

2 - Muhammen bedeli (410) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi· 

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

- 11 L US 

!
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

İçel ilbaylığı Nafıa 
Direl{törlüğünden: 

l - Eksiltmeye konulan iş_,: "Mersinde Memleket hastanesi ili
mal inşaatı olup keşif bedeli (30780) lira 50 kuruştur." 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi ve fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif, silsilei fiat ve meteraj cetvelleri. 
G- Proje 
İstiyenler bu şartname ve evrakı bedelsiz olarak İçel Nafıa Mü

dürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 4/Teşrinisani/936 tarihine tesadüf eden çarşam

ba günü saat 16 da İçel vilayeti Daimi encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin "2308" lira 54 liuruş 

muvakkat teminat vermesi, bundan b~ka aş_ağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ve ticaret o
dası kağıdı ve yaptığı buna benzer en büyük işin mikdarı 30 bin li
radan az olmaması, isteklinin diplomalı mühendis veya mimar ol
ması veya işin mesuliyeti fenniyesini deruhte edecek bir mühen
dis veya mimar bulundurmayı teahhüt etmiş bulunacaktır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar yani saat 15 şe kadar Daimi Encümen riya
setine makbuz mukabilinde tevdi edilmelidir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektupları 6 ıncı maddede ya
zılı saate kadar iadeli teahhütlü olarak vilayet Encümen riyasetine 
gönderilmiş bulunması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa. 
tılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmelerin kabul edilmi· 
yeceği ilan olunur. (2103) 2-4983 

---~...;..------~-------~-------------------~-------------------
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

İkinci Vakıf Apartıman 
Kapı Daire Seneliği 

Mahallesi Sokağı Numarası Numarası Lira Kr. 
Kızılbey Gökç~ oğlu 2 5 1200-
Kızılbey tGökçe oğlu 2 8 1680--

Yukarda yazılı ikinci vakıf apartrman dairesi 1-11~1936 dan 31-
10-1937 gününe kadar bir yıl için kiraya verilmek üzere 15-10-1936 
gününden itibaren on üç gün müddetle açık artırmaya konmuştur. 
İhalesi 28-10-1936 çarşamba günü saat on üçtedir. 

Tuttnak ve şartnamesini görmek istiyenlerin her gün evkaf apar
tımamnda Varidat ve Tahsilat Müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

(1368) 2--4972 

Divanı Muhasebat Başkanlığından: 
Divanı Muhasebatta açık bulunan 25 lira asli maaşlı iki zabıt ka· 

tipliği için 20 lira ve daha •yüksek maaş almış olanlar arasında 23-
10-936 cuma günü öğleden sonra müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
İmtihana girmek istiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanı, askerlik vesi
kası ile memuriyeti sabxkalarını gösterir vesaik veya sicil cüzdan
Jarile 22-1 -936 akşamına kadar Divanı Muhasebat Zat İşleri Mü· 
dilrliiğüne müracaat eylemeleri itan olunur. ( 1391) 2-2996 

Askeri Fahril{.alar Sigorta sandı
ğından: 

Ankara'da vagon dahilinde teslim ve bedeli hemen peşinen te
diye edilmek şartiyle 100 ila 200 bin raddesinde birinci nevi tuğla 
alınacaktır. Elinde stok malı olanlar saat 13 den sonra istasyon ya
nındaki Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü binasındaki sigorta 
sandığına müracaatları. (1377) 2-4975 

Türlüye l(ızılay Ceıniyti 
Genel Merl{ezinden : 

Cemiyteimizin zehirli gazlardan korunma maske fabrikasında 
çalı~ üzere bir çok müracaatlar yapılmaktadır. · 

Maske fabrikamızın memur ve işçi kadrosu tamamdır. Beyhude 
yere müracaat edilmemesi alakadarlarca bilinmek üzere ilan olu-
nur. 2--4980 

Ankara Hllkuk Fakültesi Direktörlüğün
den: 

Erzak Münakasası 
Cinsi Kilo Kilo fiyatr Lira temfnatr 

asgari azami Tahmini Tutarr Muvakkat 
Li. Ku. 

Sade yağ 2100 2700 85 ı295 172 13 
Z. Yağı 900 1400 60 840 63 00 
B. Peynir 1350 1850 38 ?03 52 73 
Süt 1000 1250 13 162,S 12 19 
Yoğurt ıooo 1500 20 300 22 50 
Yumurta 24000 !8000 2 560 42 00 
T. Bamya 200 300 20 60 4 50 
T. Fasulya 1800 2000 12 240 18 00 
Kabak 1000 2000 5 100 7 50 
Bakla 400 500 8 40 3 00 
Domates 700 1000 5 50 3 75 
D. Biber 300 400 15 60 4 50 
Patlıcan 1300 1500 15 225 16 88 

Ankara Hukuk Fakültesi leyli okuyucuları için mayıs 937 niha
yetine kadar alınacak olan yukarıda cinsleri hizalarında miktarlrı 
ve tahmini fiyatı ile tutarı ve teminatı yazılı 13 kalem erzak açık 
eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 31-10-1936 cumartesi günü saat 
1-0,5 da Fakülteye gelmeleri. (1319) 2-4912 

Anl~ara Sıhhat Müdürlüğünden : 
Konya memleket hastanesi için yaptırılacak kalorifer tesisatı 

projesinin eksiltmesine talip zuhur etmediğinden artırma ve eksilt· 
me kanununun 46 ıncı maddesinin (R) fıkrası mucibince 6-11-936 
günü saat 15 de pazarlıkla ihale yapılmak üzere yirmi gün müddet
le uzatıldığı Konya vilayeti sıhhat müdürlüğünden bildirilmiştir. 
Taliplerin yazılı günde Konya vilayet daimi encümenine müraca-
atları ilan olunur. (1394) 2-5004 

Türk Maarif Cemiyeti I 

Umumi Merli:ezİnden : 
Mektebimizin Ana sınıfı dün açılmıştır. Kayıtları yapılan ço

cukların mektebe gönderilmesi velilerinden rica olunur. 
(1393) 2--5003 

SAYFA 7 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
1 - Keç_iörende yaptırılacak P. T. T. binasının eksiltme rnürl

deti on gün uzatılmıştır. 
Keşif bedeli 9659 lira 81 kuruş muvakkat teminat 725 lirad ı r. 
2 - Bu işe ait şartname mukavele projesi. ke;:if cetveli, her gün 

Başmüdürlük kaleminde görülebilir. 
3 - Eksiltme 23-10-936 cuma ~ü saat on beşte yanılacağından 

isteklilerin daha evvel teminatlarını yatırarak vesaikile birlikte 
....!:şm~d~ komisyonuna müracaatları. (1392) 2-5002 

. Nafıa Bal~anlığından : 
3 İkinciteşrin 936 salı günü saat 15 de Ankar.ada Nafıa Bakanlığı 

malzeme eksiltme komisyonu odasında 4050 lira muhammen bede11i 
30 ton yerli telgraf teli mübayaası açık eksiltme usulü ile eksiltme
ye konulmuşıtur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak malzeme 
dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 303 lira 75 kuruştur. 
1936 senesi için ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesi

ka ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye gireceklerin 3 İkinciteşrin salı günü saat 11 de mal

zeme eksiltme komisyonunda bulunmaları la?.!mdır. (1370) 2-4992 

P~ T. T. "'lŞmüdürlüğünden : 
I - İdare ihtiyacı i ~in Ankarada ve şartnamesinde gösterilen 

yerlerde teslim şartile 207 ton kok kömürünün satın alınması kapa-
lı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. -

2 - Tevdi edilecek kapalı zarflar 27 birinci teşrin 936 salı gü
nü saat on beşte Başmüdürlük komisyonunda açılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 496 lira 80 kuruştur. 
4-- İsteklilerin muayyen saatten en son bir saat evvel teminat

larını Başmüdürlük veznesine teslim ederek kapalı zarflarını ko
misyona tevdi etmeleri lazımdır. 

5 - Buna ait şartname her gün Başmi.idürlük yazx işleri kale· 
minde görülebilir. (1381) !-4993 

ikbsat Vekaletinden : 
1 - Vekaletimiz Deniz Ticareti Müsteşarlığı için beher :niisha

sı 21X29 eb'admda tahminen (50) formadan ibaret olmak üzere 
(1200) nüsha (ARSIULUSAL) işaret kitabının bastırılması şartna
mesi mucibince on beş gün müddetle münal<asaya konulmuştur. 

2 · - Şartnamesini görmek istiyenlerin !~tanbulda Deniz Tica
reti ve Ankarada Vekalet Levazım Müdürlüklerine müracaat etme· 
leri. 

3 - Münakasa 3-11-936 perşembe 2'Ünü saat 10 da Ankarada Ve
kalet Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğünde müte~.ekkil komisyon
da icra edilecektir. İsteklilerin% 7,5 hesabiyle (450) liralık mu
vakkat teminatı yatırılmak için Levazım Müdürlüğüne mür::ıcaat 
etmeleri iIZn olunur. (1328) 2-4995 

Cumur Başkanlığı Flarmonik orkestrası 
Şefliğinden : 

Orl{estra üyelerine Yapılaca!{ 
Smokin ilanı 

Cinsi Adet Tahmin bedeli 
Smokin 65 - 70 55 
1 - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenler Cebecide Cumhur· 

başkanlığı Filarmonik Orkestrası şefliğine gelmeleri. 
2 - İhale günü 2/Son teşrin /936 perşembe günü saat 15 de AJJ.. 

kara Okullar Sayıı;,manlığındaki eksiltme komisyonunda 
3 - Açık eksiltme suretiyle 
4 - Muvakkat teminat mikdarı 288 lira 75 kurustur. 
5 - Taliplerin bu gibi işlerde bulunduklarına d~ir Ticaret oda• 

sından musaddak ehliyetname lazımdır. (1379) 2-4994 

Burhaniye Belediye Reisliğinden;-
Burhaniye kasabasının elektrik tesisatı Nafia Vekaletince tas

dik edilmiş proje dairesinde ve 2490 sayılı kanun mucibince kapalı 
zarf usuliyle 10-1. inci teşrin 936 tarihinden itibaren bir ay müd· 
detle eksiltmeye konulmuştur. Haddi layik görüldüğü taktirde 10 
2. inci teşrin 936 tarihine müsadif sah günü saat 14 de Burhaniye 
Belediyesinde Encümen huzurunda ihale edilecektir. 

Bu işin keşif lbedeli 22727 lira 90 kuruş olup bunun %7,50 mık. 
tarı olan 1704 lira 60 kuruşluk teminatı muvakkatanın nakden ve
yahut devletce muteber bir banka mektubunu ve bu gibi tesisatı 
muvaffakiyetle yapmış olduğuna dair bonservisi ile Nafia Veka· 
Jetinden verilmiş müteahhitlik ruhsatiyesinin musaddak bir sure• 
tini eksiltmenin son günü olan 10-2. inci teşrin 936 tarihinden bir 
hafta evveline kadar Burhaniye Belediyesine yatırmış olmalarr 
ve isteklilerin proje ve şartnameleri 1stanbul'da yağ iskelesinde 
yoğurtcu sokağında 9 numarada komisyoncu B. Mitahat'ın nez· 
dinde görmeleri ilan olunur. (1369) 2-4973 - --
Ankara Çimentoları Türk Anonim 
Sirketinden: 
' 8 inci kilometrede kain fabrikamızda bulunan aşağıda yazılı 

malzeme peşin para ile satılacaktır. Talip olanların 24. 10. 1936 ta• 
rihine müsadif cumartesi aksamına kadar mektupla Şirket müdür• 
lüğüne fiat teklif etmeleri ilan olunur. 

ctNst 
Hurda demir 
Pik Döküm 

Çelik Parça 
Alimin yom 
Şevrole kamyon gayri faal 
Berliye ,, ., 

,, ,, müstamel 
Otobüs gayri faal 
Ekselsiyor marka kurs otomobili 
Uzun şase Ford kamyonu 

MİKTAR 
80.- Ton 

500.- " 
100.- " 

3.- " 
4 Adet 
1 
1 
1 
1 

1 
2-4977 

.. .. .. .. .. 

l(ars Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Iğdır'da muhacir iskanı için yapılacak olan beheri "591.l!'' 

liradan "139530.28'' lira bedeli keşifli 236 evin inşası için 21-8-936 
tarihinde yapılan pazarlıkta kimşe talip çıkmadığından bu inşaat 
aynı şeraitle yeniden kapalr zarf usulile 10-10·936 tarihinden itiba· _ 
ren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme 2-11-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat U 
de Kars Nafıa Müdürlüğünde toplanan komisyonca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı "10464.77'' liradır. 
4 - Şartname, plan ve keşif 6.97 lira mukabilinde Kars Nafıa 

Müdürlüğünden ahnabilir. Bu hususta tafsilat almak istiyenler, 
İstanbul, Ankara ve İzmir Vilayetleri Nafıa Müdürlüklerinde mev· 
cut musaddak evrakı görebilirler. 

5 - İsteklilerin Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyetnamele-

1 
rini ve muvakkat teminatlarını yatırmış oJarak kanuna uygun şe· 
kilde teklif mektuplarını muayyen saatten bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermiş olmaları veya pos· 
ta ile göndegneleri lazJmdır. (2097) 2-4982 
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Kültür Bakanlığı B .. İ.. k k• hl Jd. 
tarafn11 dan bastırılan un me tep ıta arı ge ·~ Halil Nac· en aı 

Anaf artalar caddesi 
No. 111 Ankara 

FOTO 
~IEl{Al(LILARIN A 

. 1 - Bir büyük Agrandisman makinesi (Lantern) objef-
tıf Erneman dublanastiğmat. 

il - Bir 9.x 12 el makinesi, Refleks, objektif Zeiss-T essar 
1: 2,7 f. 165. Obti.iratör rido, 3 Şasi ve c.anta 

S TILIKrfIR 
Fırsattan istifade ediniz 

Adres: ULUS Basımevinde G. M. rumzuna muracaat. 
T elP-fon: 1064 Taşradan soranlara mektupla izahat verilir. 

İzmir Bayındırlık .. 
Direk~törlüğünden : 

14666 lira 12 kurut kesif bedelli Ödemiş - Çatal yolunun 
O + 000 - 3 1- 500 kilome~releri arasındaki şose ile iki menfez ya
pısı 28-9-936 dan itibaren 20 gün müddetle kapalı eksiltmeye konul
muştur. 

. 2 - Bu Y.olun kapalı eksiltmesi 19 • ilkteşrin - 936 pazartesi gü
nu saat on bırde İzmir ili Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 -. İsteklilerin hazrrlıyacakları ııoo liralık muvakkat teminat 
ıle teklı~namelerini ve ehliyet vesikalariyle birlikte adı geçen gün· 
lcmeçte ıhale saatından bir saat evveline kadar daimi encümeni baş
kanl~gına vererek makbuz. almaları. İhale gününde büdçe gelmediği 
tckdırde ikinci bir ilanla zarfların kabuliıne devam olunacaktır. 

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

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörüğün
den: 

Su Münakasası 
Cinsi Mikatrı Tahın,ni fiyatı Tutarı Teminatı 

Teneke Kuruş Lira Lira 
Menba suyu 5000 15 750 56,~5 

. Ankara Hukuk Fakültesi için alınacak olan menba suyu açık ek
sıltmeye konmuc:tur. İsteklilerin 31-10-936 cumartesi "'Ünü saat 11 
de Fakülteye gelmeleri. ( 13F) 2~910 

Nafıa Bakanlığındaıı : 
19/ birinci teşrin/ 936 pazartesi günü saat 15 de Ankara da nafıa 

bakanlığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 1235 lira muham
men be:lelli 19 adet telgmf masası ile 19 adet pil dolabı yaptırrlması 
açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmustur. Şartname ve buna 
~üteferri resim ve mukavele projı:si parasız olarak malzeme daire· 
sınden verilecektir. 

Muvakkat teminat 92 lira 63 kuruştur. 
1936 senesi ticaret odası kayıd vesikası ibrazı mecburidir. Eksilt

meye gireceklerin 19. bidnci teşrin. 936 pazartesi günü saat 15 de 
malzeme eksiltme komisyonun ela bulunmaları lazımdır. ( ı ı 3 ı) 

2-4660 

Yerli kok kömürü alacaklara 
lBd iklGmT~m Zon~uldak Maden kömürleri satılır. Depomuzda Zon-

gu ~. urk antra ·iti de bulunur. 

1
• Tdurk antrasitinin fiyatı vagonda teslim 27 liradır. Depoda 28 
ıra ır. 

kSatıs yeri. istasyon acık kömür depolarıdır. Kooperatif yanında 
ya acak ve yıyecek ev sahibi. Mahmud Kara Ege oğlu. 

Telefon: 27'13 ve ~341 
2-4964 

Askeri FalJrikalar Umum 
1'1üdürlüğündeıı : 

Doktor Alınacaktır 
Ankara civarında • t"hd 

!eteklilerin 'st'd 1 .15 1 anı edılmek üzere bir doktor alınacaktır. 
caatları. 1 1 (a 3arıyle Umum Müdürlük Sılıat Şubesine müra-

i 15) 2--4905 

YENİŞEHİRDE MEŞRUTİYET 
CADDESİ ÜZERİNDE 

l(iralık 

Dükkanlar 
Altlarında büyük depolan var· 

dır. 

Telefon: 3835 - 1502 
2-4935 

Şimdiye kadar iyi ve yiıitsek 
derece bir saat almak için, yük
sek bir fiyat vermek lazımdı. 
Böyle bir yekun vermeyen her 
bir kimse daha aşağı nev'i bir 
saatle iktifa etmeye mecburdu. 

Yüksek derece bir presizyon 
saatmı nisbeten daha ucuz fi
yata alabilmek herkesi düşün· 
düren bir nokta idi. 

80 senedenberi İs,,içrede mev
cud olan ve dünyaca tanınmış 
REVUE saat fabrikaları bu 
meseleyi halletmeye çalı"mış ve 
muvaffak olmuştur. 

Senelerce tecrübeler yaparak 
kendi laboratuvarlarında ve İs· 
viçrenin en büyük ve tanınmış 
kendi teknisyenleri ile, kendi· 
lerinin ic.:d ettikleri makine· 
lerle. imal metodlar: !e kont-

J • 

rol cihazları ile başka fabrikala-
rın taklit edemiyecek imtiyaz
lariyle, ve en son fenni yeni
liklerle REVUE saatlerini bu· 
günkü beklenilen mükemmeli
yetine daha ucuz fiyatlara eriş
tirmeye muvaffak olmuştur ve 
Türkiyede de kendi satış şube
si bulundurduğundan fiyatlar o 
ehvenlikte tutulabilmektedir. 
Değil yalnız makinaları, zarf

ları dahi zarif ve en son model· 
lerdir. 

REVUE saatlarr, Ankara'da, 
Bankalar caddesi No. 8 Bay Ri
za Gözlükçü saat ve gözlük tica
rethanesinde satılmaktadır. 

Satılık Çiftlik 
Çankayanm arkasında evi. 

ahırı, samanlığı akar suları, 
meyvalı meyvasız agaçları, inek 
leri, Ligorll tavukları ve fenni 
kuvanları ile işler bir halde kü
çük bir çiftlik satılıktır. Anadu
lu oteli bitişiğinde Y;ıpıboya 
evine müracaat. Tel. 1431 

ZAYİ 

Ceketimi ve içinde bulunan 
niifus. bahçıvan, soyadı kağıdı, 
yol parası makbuzlarını kaybet
tim. Yenilerini alac~ğımdan es
kilerinin hükmü yoktur. 

Ankara Belediye bahçıvanı 
Mustafa oğlu Hasan 

FRANSIZ 
Mürebbiye aranıyor Posta ku

tusu 92 Telefon 3102 2-5006 

ANKARA İCRA DAİRESi 
1FLAS MEMURLUÔUNDAN: 

İflasta ikinci alacaklılar top
lanma ilanı: 
İcra ve iflas kanununun 230-231-

232--233-234 üncü .maddeleri An 
kara yeni şehirde menekşe so
kağında mukim tüccar ve müte
ahhit Gazi antepli Ahmet <lainin 
iflas idaresince alacak ve istih
kak iddialarının tahkik ve tet
kik muamelesi bitmiş ve "İcra 
ve iflas kanununun 206 ve 207 inci 
maddelerine tevfikan tetkike ha
zır bulundurulmuştur. Müflis a
lacaklılarına karşı konkurdato 
teklif etmiş olduğundan bu ci
hetin müzakeresi ve kanunen 
yapılması lazım gelen ikinci top
lanma için 7-11-936 tarihine mü. 
sadif cümartesi günü saat 14 de 
alacaklıların Ankara iflas dai
resinde hazır bulunmaları ilan o-
lunur. 2-5007 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştzr. 

Mevv~ f11zu 
1 

En hoş meyva tu:wdur. lnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız

lıkları önler. Hazmı kolaylaştıra. I 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

Nafia Vek.aletindPn: 
Derince'de travers fabrikasr sahasında yaptrrılacak bir santral 

binası kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
1 - Münakasa 19-10-936 pazartesi günü saat 15 de Ankara'da Na" 

fıa Vekaleti demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyo .. 
nunda yapılacaktır. 

2 - Bu iş.in muhammen bedeli (10500) iiradır. 
3 - Muvakkat teminat (787,50) liradır. 
4 - Münakasa şartnamesi ve sair evrak parasız olarak demirvol" 

lar inşaat dairesinden alınabilir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek istivenler 2490 No. 1r kanun mucibin• 

ce ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-936 tarihlı vo 
3297 No. lı resmi gazetede ilan edilen talimata göre Nafıa Vekale• 
ti ·d"'n verilmis mü•eahhitlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarfla" 
rrm mezkur kanunun tarifatı dai~since hazırlıvarak 19-10-93ô pa• 
zartesi günü saat on dörde kadar in:şaat münakasa komisyonuna malO 
buz mukabilinde vermeleri lfizımdır. (1134) 2-4724 

Anl{ara ValiJiğinden : 
Eksiltmeye konulan is on bir kaza hususi dispanserleri 

için 208 kalem muhtelif ecza 48 kalem tıbl.Ji ve ispençiyari aletler sa 
tın alımıcaktır. Muhammen bedeli 1970 lira 2 kuruştur. 

Eksiltme 26-10-936 pazartesi günii saat 15 de Vilayet daimi en• 
cümeninde yapxlacaktır. Şartna.ne Vilayet Sıhhat müdürlüğü dai• 
resinde mevcuttur. Eksiltmeye girecek isteklinin 150 lira muvak• 
kat teminatının hususi idare müdürlüğü veznesine yatırılmış ol• 
ması lazımdır. ( 126~) 2-4853 

Devlet Demiı·yolları Af yon Y cdin(·i 
i~!etme J\lüdürlüğiiııd!--n 2 

.ı - 7 inci işletme mıntakası ihtiyacı İ<;in iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 üncü madde• 
len mucioince kapal ızarf usuiiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bc:last alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan alınack balast 
mikdrlariyle muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat mikdarlqrı ve te.;limat müddetleri aşağıdaki 
cetvelde gösterilmiştir. 

3 - Alınacak balast, cetvelde gösterildiği veçhil e dört guruba ayrılmış olup her gurup ayrıca ihale 
olunacağınd<Jn bu her gurup için ~yrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme Devlet Demiryolları mukavelename si, kapalı zarf usuliyJe balast eksiltme şartnamesi ve 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi mucibince ~apıla caktır. İstekliler bunları Afyon' da 7. inci İşletme 
müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler. Ve izahat isteyebilirler. 

5 - Eksiltme 21-10-936 tarihine tesadüf eden çar .nmba günü Afyon Şehir istasyonunda 7. inci işlet .. 
me binasındaki komisyonda saat 16 da yapılacagınd an istekliler, 2490 sayılı kanuna ve 4 üncü maddede
ki şeraite tevfikar, hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte 
saat 15 e kadar komisyon reisliğine tevdi etmi · bulunacaklardır. (1189) 

Gurup Bulunduğu 
No. sı hat 

Muhammen Muva"kkat 
Betle. teminat 

Lira Lira 

Teslim 
mi.ıddeti 

Ay 

Baıastm 

cinsi 

I Eskişehir 
Afyon 
Afyon 
Akşehir 
İzmir 

Ocak ve 
toplama 
yerleri 

Kim. 
94 -r 800 

Balast 
Mikdarı 

M3 
2000 2400 80 6 Ocak kırma 

Balastı 
II 227 + 900 3000 3900 292,5 6 " " 

111 185- 186 2000 2400 :so 6 .. ,, 
Afyon 

IV İzmir 223-282 8000 8000 600 8 Toplama ve 
Afyon kırma balastı 

2-4749 

·öl{sürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
Anl{ara Vali1iğinden: 

2901 sayılı kanun hükümlerine tevfikan 2 numaralı arazi tahrir komisyonunun 16 - 10 - 936 gü
nunden itibaren Ankara merkezinde asağıda yazılı müteselsil sıra ile mahallatta çalışacaklarından 
dan alakadarlara mallımat husuli için keyfiyet ilan olunur. (1372) 2-4974-
Sira No. Güo Tarih Mahallenin ismi 

1 6 16 teşrinievvel 1936 Atıf bey 
2 s 23 / ,. 29 Altın dağ 
3 6 30 ,, 5 teşrini S. Yeni Doğan 
4 5 7 teşrini sani 12 Yeni Hayat 
5 5 14 ,, ,, 19 Yalçın Kaya 
6 5 21 ,, ,, 26 Baş kir 
7 5 28 ., 2 kanunu evvel Çeşme 
8 6 3 kanunu evvel 9 Sakarya 
9 6 11 ,, ,, 17 Öz beyler 
ıo 5 ıs ,, ,, 23 Nazım bey 
11 5 24 ,, ,, 29 Akalar 
12 3 30 ,, 3 kanunusani Horan 
13 7 4 ,, ,, 11 Erzurum 
14 4 13 ,, ,, 17 Gün Doğdu 
15 4 lB ,, ,, 23 Meydan 
16 10 24 ,, 2 ı:ubata kadar Dua tepe 

Marınara Ossübahri 1(. 
Sabnalma l(omisyonu Reisliğinden: 

Tahmin tutarı Teminat Eksiltmenin 
Cinsi Kilosu Lila Kr. Lira 
Patates 45 000 2700 00 - 202 
Beyaz peynir 6 000 2700 00 202 
Kuru fasulye 35 000 4900 00 367 

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

Krş. 
50 
50 
50 

şekli gün 
açık <ı3/I. Teş/936 .. " 

" " 

saat 
11 
14 
16 

er:ı:akın komisyonda mevcud şartnamelerine göre 
lzmitte tersane kapısında üssübahri satınalma ko· 
parasız alınabilir. İsteklilerin ilan olunan gün ve 
birlikte komisyonda bulunmalarr. (1214) 2-4804 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

Yeni mevsimin ilk tarkılı 
§ah eseri 

:AŞK SERABI 

Musiki aleminin en genç fakat 
en kuvvetli sanatkarı 

NINO MARTiNİ 
tarafından temsil edilen haıtanhaşa 

Aşk, His ve Musiki filmidir. 

BUGÜN BU GECE 
Bütün Ankara sayın halkının sabırsız.. 

tıkla beklecliği küçük sanatkar 

SHİRLEY TEMPLE 
çevirdiği 

ŞIRLEY ASİ 
Filmile seyircilerini kendine meftun 

eden büyük bir muvaf fakiyet 
kazanmıştır. 

Sabah saat 10 da ucuz halk 
matinesinde 

BEY AZ RAHİBE 

ti 


