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ON YEDiNCi YIL. NO: 5469 

B~beı~·e 

KtJI.TUR .ALEMi TnE 

Falih Rıfkı ATAY 

Gazeteler türk opera ve tiyatro· 
au için bu sene Ankara :konservatu
\'anna talebe alınacağını yazmakta
dırlar. Gene gazetelerden öğreniyo· 
ruz ki Atatürk, Dolmabahçe sarayı 
dairelerinden resim galerisi olmaya 
rnüsaid birini bu iş için Kültür ba
kanlığı emrine vermiıtir. 
. ideal cumuriyetin gençlerini mu

sıki terJ.>iyesi ile yetiştirmeği esas tu
tan Eflatun, musikisiz inkılabı ka
bul etmiyen fransız filozofuna asır
larca tekaddüm etmiştir. Kuru ve ya
van ruhlar, yaralamaz ve hayat şev
kin .. erem z. 

E:;ki ve öz türk dehası, yeniden 
bugünkü medeniyetin mus~isinde 
ses verebilir. Son dinleyicileri biz ol
duıumuz fasıl heyheylerini gelecek 
nesi , uyu hırucu maddeler sırasın
da sayacaktır. 

Türk elini resim ve heykele do
J:undurma van şeriatciler, hiç şüphe
sız, şimdiki insanlığı birçok mucize· 
ler görmekten menetmişlerdir. Gü
zel sanatların softalarca müsaade 
olunan kısımlarındaki eşsiz eserleri
mize bak:nız ! 

Lenin: '' - Bir fikri yaymak için 
en iyi vasıta, güzel sanatlardır!" di
Yonfu, bir millette ekmek ve sahne
nin aynı ihtiyaç şiddeti almış oldu
ğunu, açlık yıllarında Rusya'da ken
dimiz gördük. 

Bir resim galerisinin ve musikili 
musikisiz türk sahnesinin sağlam te
nıellerini kurmamak genç cumuriyet 
İçin kusur olurdu. Senelerdenberi 
her ·kisini elimizden geldiei kadar 
teıvik ettik; fakat metodsuzluk ve 
ınektepsizl"k büyük bir netice ver
nıemiştir. Kültür Bakanlığını yeni
den ve temelden beslamak kararım 
\'erdiği için tebrik ~tmemek elden 
gelmez. 

Tür:kiye, inhitat devirlerinden be
ri, her şey gibi, belki bir çoğundan 
daha acı olarak, güzellikten mahru· 
rniyetin istrra mı çekiyor. Şehirler 
ve kasabalarda park adını ver
di leri bahçelere bakınız: lstan
but yan{{ln verlerini cimento ve tuğ
la yı!Yml n ile, nasıl atesten daha faz. 
la tahrib ettiğimize dikkat ediniz. 
Hala kalfanın ve güzel sanatlar mi· 
marisi terbiyesi görmeyen herhangi 
fen memurunun bina ve tabiat ya
t>acağını, yani vatanı güzelleştirece· 
ğinj zanneden belediyelerimiz var. 
Bunlann umran örneği diye gazete
lere gönderdikleri resimleri gördük
çe, bir çoğunun başka bir nesil tara
fından ye.'liden inşa edamek zahme
tine mal olacağını düşünerek harca-

(Sonu 5. inci sayfada) 

Irana gideceli 
heyetimiz 

Dün İstanbuldan 
hareket etti 

İstanbul, 16 (A.A.) - İran hüküme • 
ti ile aktolunacak bazr mukavelelerin 
fllüzakeresine memur heyetimiz bugün 
A.ukaıa vapuru ile ve Trabzon yolu ile 
İran'a hareket etmiştir. 

Rıhtımda bir müfreze polis tarafın· 
dan, selam resmi ifa edilmiştir. Heyeti
tniz{ hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştil 
Araa, vali Muhittin Üıtilndağ, ve sair 
bi<- çok zevat uğurlamı§lardır. 

Hareketinden evvel heyet başkanı B. 
Ceınat Hüsnü, Anadolu ajansma aşağı
daki beyanatta bulunmuştur: 

.,_ Dost İran'a hareket ederken bü. 
~Uk bir memnuniyet hissetmekteyim. 
Or<lda muhtelif ve mühim mukaveleler 
llıUzakere edeceğiz. Bu müzakerelerle 
hayırlı neticelere varacağımızı iimid ct
lnektcvim. Ayni zamanda bu neticelerin, 
lk' ı dost memleket aıasındaki kardeşçe 

derin munasebctleri b"r kat daha kuv· 
etı ndirecci!ine kaniim" 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
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Son haberler iiçüncü 
sayf amızdadır 

:---------------·---------

Dost Mganistanın harbiye 
veziri memleketmizde 

Serdar l\'.lahmud han ve refal{atindeki 
geııe]l{urmay reisi düıı İstanlıula geldiler 
ve Sirk.eci c1arıııda törenle 1{.arsılandılar 

~ ' 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Afgan 

harbiye veziri mare§al Mahmud Han, 
cefa~atinde afgan genel kurmay ba~kanı 
olduğu halde, lıu sabahki ekspresle şeh
rimize gelmiştir. 

Sirkeci istatsyonu afgan ve tüı k bay. 

Gördüğüm hüsnü kabul ve samimiyet 
beni mütehasis ve bahtiyar etti. Temen• 
ni ediyorum ki bu mukaddes toprak ve 
aziz millet, yüksek sefin idaresinde daha 
çok yükselsin, tcrakkiyata nail olsun. 
Bu beni daha ziyade sevindirecek ve sa· 
adet iç.inde yaşatacaktır.,, 

Bu nutuk •• mareşale rafeka.t etmek
te olan afgan sefiri Ahmed Han tarafın

dan tercüme edilmiş ve general Ali Fu
ad da muhterem misafirin memleketimi· 
ze gelmekle bize ·ercf verdiği mukabele
sinde bulunmuştur. 

Mareşal ve maiyeti. şehrimizde bu
lundukları müddet zarfında Perapalaıta 
ikamet edecektir. 

(S·:mıı S. inci sayfada ) 
1 1 1 

lnsaatı biten Nazilli fabrikasıtı1 açmak üzere bir seyahate çıkan Başbakanımız 
dun Ankara'dan lıareket etmişler ve istasyonda Kamutay Başkam, Bakanlar ve 
say/avlarla dostları tarafından uğurlanmı§lardır. Resimlerimiz Başbakanı Ka· 
mutay Başkam ile görüşurken, lıususi vagonda ve kendisini ugurlauıaga gelen· 

Jer tarafrndan selfim!a nrrken gösternıektedit. 

H 11Iir)l it 

hal>erlere •• ı~aynaklardan geleıı gore ilıtilalci 

Dün 1stanbıcla gelen do.\t Algani~:;tanın 
llarbiye Veziri Mare~al Serdar 

Mahmııcl Harı 

Garptaki kuvvetler Madride epey yaklaştılar 
Bilbaoda sükun var; general dö Lano nun bir süikasde 
uğradığı ve kolundan yaralandığı M adritten bi.ldiriliyor 

raklariyle süslenmiş bulunuyordu. Bir 
bando, bir askeri müfreze ve bir polis 

kttası, muhterem misafire ihtiram rasi
mesini yapmak üzere yer almıştı. 

Karşılnyıcılar arasında vali ve bele
diye reisi Muhittin Üstündağ, askeri a
kademiler kumandanı general Ali Fuad, 
bazı saylav ve generaller, emniyet di
rektöni Salih Kılıç göze çarpıyordu. 

Ekspres tam saat 7.35 de gara girdi. 
Mareşal Mahmud Han trenden evvel§. 
indi. Ve kendisine "Hoş geldiniz'' diyen 
Muhittin Üstündağ'm elini sıktı. Bu ar
rada bando evvela afgan milli marşını. 
sonra <la İstiklal marşını ça1dı ve hazı
run. kımıldamadan dinlerliler. 

Misafirin geçtiği istasyon salonu mit
li renkleıle süslenmi ti. Mareşal Mah
mud H'\n burada tavakkuf ettiler ve ge. 
ncral Ali Fmıda hitaben, afganca şu 
sözleri söylediler: 

"- Karde , aziz ve dost memlekete 
geldi •imden dolayı çok memnunum. 

Burgos, 16 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Garb cebhesindekl nasyonalist kuv
vetleri, yaı de İgle-Sıas-Naval Carnero 
Madrid demiryolu boyunca yapmış ol· 
dukları şiddetli harekattan sonra Mad-

rid'e ancak krrk kilometre mesafede 
bulunan bir noktaya gelmişlerdir. Mad

: ~d etrafındaki bütün cephelerin ku
m:mdanr olan general Molanm cephe 
hattından ancak on üç kilometrede bu
hınan Naval Karneroyu işgal ettikten 

Kıral Leopold un nutkundan sonra 

Fransa, Belçikadan bitaraflığı 
ne şekilde anladığını soracak 

Belçil{a milletlera· Havas ajaıısıııa göre 
rası taahlıüdlerini ve Fransa ile olaıı 

aslieri anlaşnınyı hozmıyacak 
(Yazısı J, üncü sayfada) 

Orduatının t.11ı"m ve tcrbiycsfoi teşvik maksacliyle tertib edilen 1936 orduatı m:i salJakalarwa 
Orman Çift/iği civarmda nıukaveıııet koşuları yapılmcşırr. 

Yukarda solda: istasyon geçidine gc lirken Jıakem ö11ündcn ge i. Sagda: Y.ırış sahaswcla mania aşılırken • Aşağıda 
solda: 15 Jri!oıncuc siiratli gidı~ten sone;; hayvanııı yiizü yrkamyor ~·e basına o uk cm dökıılüyor. Ulak bir durııştau 
soma 8 icilometulik arızalı tırazide dört nal başlrytıcaklcr. Sağda: Arazide Jıake m öniinden geçiş. 

ve bütün kuvvetleri Madrid ovasına 

soktuktan sonra umumi taarruza geç· 

mek üzere olduğu sanılmaktadır. 
Birçok rehinelerle birlikte Sigucl\• 

(Sonu S. inci sayfada) ________________ _, .. 

Yeni tefrikamız 

ikinci Cengel 
kitabı 

Rudyard Kiplin tarafından ya. 
zılıp Nurettin ART AM tarafından 
dilimize çevrilerek gazetemizde 
tefrika edilmekte olan 

CENGEL KİTABI 
bir iki güne kadar bitecektir. 

Bu tefrika bittikten sonra onun 
yerine gene aynı muharririn: 

IKINCl 
CENGEL KİTABI 
nı tercüme ve tefrikaya ba,lıyaca· 
ğız. 

l kinci kitab, gene kurt •Ürüsü 
içinde büyüyen insan yavrusu 
Movglenin maceralariyle bati to 

maktadır. 
Birinci Cengel Kitabını lezz_ 

le okuyan küçüklü, büyüklü oku · 
larımızın "ikinci Cengel Kitabl -
nı da daha büyük bir memnur 
yetle takib cclcceklcrini umarı::. 
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-----IBoRAZ 
Otobüs durak.lan. 

Bir okurumuz bize ya~dığı mektupta nıın yailaşmakta oldılgundan 
bah~erek yağmurda karda, duralclarda otobüs beklemenin ne büyük bir 
sıhi tehlike teşkil edeceğini hatırlatıyor ve: ''Ya otobüsler durakta beklea
miyecek kadar sık gelmeli, yabud oralarda birer sundurma yapılmalı'' diyor. 

lyi §eyleri hatıra getirmek daima zararSlzdır. 

Halk Sineması. --
Üniversiteli iki genç de bize ıunu bildiriyorlar: "Şehrimizdeki Halk 

sineması talebe için sabah seansları tertip ediyor ve böylece, evlerinden 
ellerinde çantalariyle çıkan çocukları mektep kaçaklığına alı~tırıyor. Ta
lebe ve alelumum çocuklar için hususi /ilimler gösterilmeyen siMmalara 
bunların gitmeleri bir derd iken ikinci bir sinema derdi daha icad etmenin 
/enalrğınr düşünelim!" 

Halbuki bizim bildiğimize göre talebe seansları yalmz cumartesi gün
leridir; sabah seansları ise ikinci vizyon ucuz /ilimlerin ucuz /iatla halka 
gösterildiği seans/ardır. Mekteplerine gitmeyen çocukların devamsızlığını 
da ana - babaları ve mektep idareleri takib eder. 

Çocuklara mahsus /ilimlere gelince: eski bir derddit ki ... 

Kolay bozulan sinirler, ----- - ---
Pembroke rıhtımında bir köpeğin havladığını duyan bir adam, kendisi

ni denize atmış ve boğulmuştur. Bir takım adamlar, bundan daha manasız 
şeyler karşısında kendilerini kaybederler. 

Mesela meşhur bestekar Mozart, asla boru sesi dinlemeğe tahammül 
edemezdi ve bu sesi duyduğu zaman derhal üzerine fenalık gelir, sinirle. 
ri bozulurdu. lngiliz sosyetesinin ileri gelen kadınlarından birisi, leylak 
gördüğü zaman üzerine fenalık, hastalık ve melankoli geldiğini söylemiştir. 

Dahası var: birçok harblarda bulunmuş ve kahramanca harb etmiş bit . 
~ö~ .ı:ye günün birinde ''yün'' kelimesini duyunca düşüp bayılrvermiştir, 

Biçare sinirlerimiz! •.•• 

Konfeti ve incelik. 

Güzel ve ince vücudlu bı'r atris

te, nasıl olup da bu inceliği muha
faza edebildiğini sormuşlar. 

- Konfeti sayesinde! cevabını 

vermi~ ve izah etmi§: 

Erkek - Seni bu kadar düşündü
rttn şey şiir mi? 

- Yirmi senedenberi her sabah 
yatağımdan kalkar kalkmaz, yatak 
odamdaki halının üzerine bir paket 

konfeti serperim. Ondan sonra eği· 

lip her parçayı ayrı ayrı toplarım. 

Kadın - Hayır, moda mecmuası! 

S~lar, sollar ve psikoloji. 

. ,A vrupa'da sağlarla sollar çarpışıyorlar. Faşistler ve naziler sağ elleri-
11 .w.Jdırarak selam veriyorlar. Bazı yerlerde de kon1 ünistler biribirlerini 
~~ ... ellerinin sıkılmış yumruklarını kaldırarak selamlıyorlar. 

. Bu iki zümrenin arasındaki gerginlik ve bunun sebeblerini araştıran 
psıkoloji alimlerinden L. E. Eeman her iki tarafın da sol elle selam ver
melerini tavsiye ediyor. Bu ilim, eter böyle yapılacak olursa gerginliğin 
ortadan kalkacağını söylemekte ve iddiasını şöylece izah etmektedir: 

'' S~z söyliyen bir adama sağ lcolu kaldırarak verilen selam, onda bir 
tcv~t.tur ve yüksek bir kan tazyiki vücude getirir, Sol kol ise bunun aksi 
resırı yapar:' 

~l~rof hnsta imiş: 

Silah ticareti icıinde t .. ı·· d 1 • • 
1 .. -s ur u a avereler çevırdiğinden dolayı "esrarengız 

a<.am unvanını ala s · B · n ır asıl Zaharofl Monako civarındaki villasında çok 
J.Mt:ta olarak yatmakt d z h . . . a ır. a arol, hastalıktan kurtulamıyacai olursa dün-
~n~a~ı hısse senedleri piyasasını bozmamak için öldüğünü ilan etmeme· 
r.rını etrafındakilere emretmiş. 

Yaşarken neler yaptıgvını b"t- d" d • . 
- • w u un unya an gızleyen bit ıdanun, ölümü· 

nu gızlemege de hakkı olsa gerek. 
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ULUS 

fSTANBUL TELEFONLAR/: 

Dış Bakanımız 

İstanbulda 
İstanbul, 16 - Hariciye vekili Tev .. 

fik Rüştü Aras bugünkü ekspresle Ce· 
ncvre'den ~hrimize gelıni,tir. 

Hukukun üçüncü sınıfın
dakiler için Kültür Ba
kanlığının bir kararı 
İstanbul, 16 - Kültür bakanlığı hu

kuk fakültesinin üçüncü sınıfında mu
vaffak olamayan talebe için bir defaya 
mahsus olarak imtihana girmek üzere 
istisnai bir müsaade vermiştir. Bu imti
handa muvaffak olamayanlar üniversite 
tahsillerini dört sene olarak yapmaya 
mecbur kalacaklardır. 

Elişleri sergisine 
gönderilen eşya 

İstanbul, 16 - Ankarda açılacak o
lan el ve ev işleri sergisine lstanbuldan 
şimdiye kadar gönderilen eşyanın sayı
sı 5000 i bulmuş ve sergi komitesi ls
tanbuldaki çalışmalarına nihayet ver. 
miştir. 

Basın kurumunun 
kongresi 

İstanbul, 16 - Yarın İstanbul Basın 
Kurumunun kongresi toplanacak ve bu 
vesile ile yeni binanın açılış töreni ya· 
pılacaktır. 

İnkılab abidesinin 
dikileceği yer 

İstanbul, 16 - İstanbul belediyesi, 
İnkilab ibidesinin dikilmesi için en mü
nasib yer olarak İstanbulda Maçkadaki 

taşlığı tercih etmiştir. Tercih sebebleri 
arasında, burada Sultan Aziz zamanında 

baılanıp ilana! edilemiyen camiden ka
ide olark istifade edilebilmesi, bu yerin 

Karadeniz ve Marmaradan gelecek ge

milerce en evvel görülebilecek bir yer ol

mas,ı, sahanın milli emlake aid ve geniş 

bulunması ve Maçka mezarlığının da i
lavesiyle burada bir merasim meydanı 

yapılmasının inümkün olabilmesi gibi 
noktalar vardır. 

İstanbul 
müddeiumwniliğinde 

İstanbul, 16 _ Bu yıl 10 ay içinde 

lıtanbul müddeiumumiliğine 41.427 ev· 

rak gelmittir. Ayni müddet içinde mild· 

deiumumilikçe yapılan davaların aayı

ıı da 16.929 dur. 

M.üzeler idaresinin 
kimyahanesi 

• 
yenı 

İstanbul, 16 - Müzeler Umum MU· 

düdüğünün, Topkapı sarayının Fodla 
f ırmları yerinde yaptırdığı yeni kimya 

~9 Receb 

4 birinci teşrin 

Hıdırellez 

Güneşin doğması 

Güneşin batması 

1355 

1352 

165 

laboratuvarında yapılan tecrübeler müı-
- Cumur Reisimi2 Atatürk büyük nutkuna büyük pet neticeler vermektedir. Alacahöyük 

parti kongresinde devam buyurdular (927) 

6,14 

17,28 

kazılarında bulunan esert~r burada mu-
- Ankara • Sivas hattı inŞ:aatı Yerköy istasyonu- vaffakıyetle temizle~iştir. 

na vardı (925) 
* İstanbul, 16 - Sıyasal Bilgiler O· 

- Türkiye • Bulgaristan itilafnaınesi imzalan-
dı. (925 ) kulu cumuriyet bayramı tatilinde An· 

.. -4••• ...... ,_ .. _ .. _•••-4••• ... •"•-u-u-: .. ~...... karaya naklolunacaktrr. .• ... •• •• •• ... •• •• •• •• .. •• •• •• .. •• •• •• •• .. • ===========::::;ı===-===-
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Ergani tahvilleri ı 
Yedinci ikramiye keşidesi 

dün yapıldı 

Cumuriyet bayramı ve 
köylülerimiz 

Önümüzdeki 29 Teşrin Cumurıye\. 
Bayramında Ankara civarındaki köy• 
lülerimiz toplu bir halde mahalli ve 
milli kıyafetleriyle atlı olarak büyük 
geçide iştirak etmeye karar vermi§ler• 
dir. 

İkramiyeli yiUde bef gelirli 1933 
Ergani istikrazı tahvillerinin yedinci 
ikramiye keşidcsi dün Türkiye Cumu
riyet Merkez Bank ası idarei merkezi
yesinde Maliye Vekaleti ile bankalar 
mümessilleri ve noter huzurunda yapıl
mıştır. Neticede : 

93474 numaralı tahvile 30.000 lira 
1117 54 .. .. 15.000 " 
105812, 1117 51, 139088 numaralı tah

villere üçer bin lira. 45339, 46499, 62109, 
76586, 105820, 141324 numaralı tahville
re dokuz yüz dokuzar lira, ikramiye i
sabet eylemiş ve bundan başka 289 tah
vil numarasına da ayrıca yüz yirmişer 
lira çıkmıştır. • 
İkramiyeler Maliye Vekaletiyle Tür

kiye Cumuriyet Merkez Bankası tara· 
fından tasdikli resmi keşide listeleri 
üzerinden bu banka, merkez ve şubele
riyle merkez bankası bulunmıyan yer· 
lerde İş Bankası şubelerinde ödene· 
cektir. ( A.A.) • 

Türk Dil Kurumu 
Yeni bir eser neşretti 

Türk Dili Kurumu Genel Sek
reterliğinden: 

Gazi terbiye enstitüsü tarih öğret· 
meni Hüseyin Namık Orkun'un eseri o· 
lan (Eski türk yazıtlan)nın birinci cildi, 
Türk dil kurumunca bastırılmıştır. 

Orkun ya.zıtlan diye tanılan Külteğin ve 
Bilge Kaan yazıtlan ile Külteğin yazıtı· 
nın çincesini, üçüncü uygur yazıtı ile 
Tanyukuk, Ongin, İhe Höşötü, Suci ve 
Sine • usu yazıtlarını içine alan, bunla
rın her birinin aslı kendi yazılariyle o
lan şekillerini, türk harfleriyle okunuş. 

tarını ve tercümelerini gösteren bu eser
de ilk defa olarak yazıtlardaki kelimele· 
rin (Divanı tugatittürk)teki kelimelerle 
mukayesesesi yapılmıştır. 200 Sayfadan 
ayrıca bir harita ile 24 resimden mürck
keb olan bu cild 2 lira fiatla t ürk ki
tabçılığı limitet §irketinde satılmakta

dır. 

Ankara lıukuk f akiiltesiıule 

imtihanlar ve konferanslar 
Ankara hukuk fakültesine leyli ola-

rak kayıt edilmek isteyenlerin sayısı 

fazla olduğu için bunlar arasında müsa
baka imtihanı yapılmaktadır. Evvelki 
gün edebiyat ile tarih - coğrafya imti
hanları yapılmıştır. Diğer taraftan fa

kültede ikmal imtihanlarına da devam e
dilmektedir. 

Haber aldığımıza göre fakültede u
muma açık olmak üzere profesörler ta· 
rafından her cumartesi saat on beş ile 
on altı arasında verilmek üzere bir seri 
konferansı da tertib edilmiştir. 

Dü,ünü,ler 

Vil~yet makamı misafirlerimizin 
şehrimizde kald'lkları günler zarfında 
yatacak yerlerini ve yiyeceklerini te• 
min için lazım gelen tedbirleri almağa 
ba§lamıştır. Öğrenildiğine göre bazı ilk 
okul binalariyle, sıhhi şeraiti haiz olan 
yolcu hanları köylü misafirlerimizin iı· 
tirahatine tahsis edilmişlerdir. 

Bu yıl merasime iştirak edcek köy• 
lülerin adedi 5500 e varmaktadır. 

Dahiliyede 
Kaymakam tayinleri 
Göksun kaymakamlığına Eğil kay· 

makamı HulUsinin, Eğil kaymakamlığı· 
na Hafik kaymakamı Rüştü Günday'• 
ın, Alaşehir kaymakamlığına Sungur• 
lu kaymakamı İhsan Edizin, Sungurlu 

kaymakamlığına Mihalıççık kaymaka· 
mı Kazımın, Vakfıkebir kaymakamlığı· 

na Eğirdir kaymakamı Zeki Paşığın, 

İskilip kaymakamlığına Ereğli kaymaka· 
mı Mümtazın, Smdırğı kaymakamlığına 

Dikili kaymakamı Rıdvan Alcmenao• 
yun, Hozat kaymakamlığına Kadırli 

kaymakamı Cemalin, Kadirli kayma· 
kamlığına Hozat kaymakamı Hakkı 

Baranın, Akhisar kaymakam.lığına Bal· 

ya kaymakamı Rifat Yenalin, lttanbul 
seferberlik müdürlüğüne Develi kayma 

kamı Cemalin, Bursa seferberlik mü· 
dürlüğüne Van emniyet müdürü Edi

bin, Eskişehir seferberlik müdürlüğüne 
Devrek kaymakamı Kamilin, Oltu kay· 
makamlığına Savur kaymakamı Fevzi 

Hamurculunun, Savur kaymakamlı~ına 
Bartın kaymakamı N1zım Günescnin, 

Erciş kaymakamlığına Şatak kayınaka· 

mı Nadir Tüzünün, Şatak kaymakamlı· 

ğına Yenişehir kaymakamı Cemal Ta· 
nılın, Açık olan Bafra kaymakamhğma 

Bismil kaymakamı Nedimin, Göle kay· 
makamlığına Sason kaymakamı Yuıuf 

Acarın, Sa.;on kaymakamlığına Söğüt 

kaymakamı Cemal Şaşioğlunun, Bismil 

kaymakamlığına Ayancık kaymakamı 

M. Ali Öncelin, Lice kaymakamlığına 

Karaman kaymakamı Faik TüregUnün, 

İspir kaymakamlığına Andrin kaymaka· 

mı Cevdet Tuncerin, Şiran kaymakamh 
ğına llgaz eski kaymakamı Sıtkırıın, 
Şemdinli kaymakamlığına 'iran kayma· 

kamı Sabri Güneserin, Gürpinar kay· 
makamhğına Gerze kaymakamı Hali· 
min, Ereğli kaymakamlığına Daday 
kaymakamı Refikin naklen ve yeniden 
tayinleri yüksek tasdikten geçmiıtir. 

Rakamlarla düsündürmek , 
Sosyal hayatımızın her 

~u. her biri ayrı ayrı 
üzerinde durulacak hi
disclerle dolu. Kıaa bir 
müddet tetkik sahamızın 
dışında kalmış olan her 
hangi bir faaliyet eube· 
ıinde alınmış olan neti• 
celerle bir gün karşıla· 
şınca hayretten kendimi
zi alamıyoruz. Çare bu· 
lunmaıı gereken derdler 
de başarılan eserler ka
dar bol. Ve elde edilen 
muvaffakiyetler kadar 
el uzatrlmaıı gereken 
derdlerin de, onları ko-

onları kavrayacak kapa
sitelerin ve bu mevzula
ra yer verecek hüsnü ni
yetin de aynı bollukta 
olması li?.ım. 

Muharririn emrine ra• 
kam vermek, veıika ver
mek, ona yazacağı mev
zular hususunda direk • 
tif vermek değildir. Sa
dece, vukua gelen hadi· 
seleri, başarılmış işleri 
ona tesirli bir surette 
duyurmak demektir. Ya• 
zı yazanlarımızın bugün· 
kü çalışma şekilleri on· 
]art vesika peşinde koş. 
mak, istatiıtik yıllıkları 
içinde saatlerce mahpus 
kalmak imkanını vermi· 
yorsa, raporlar ve ista-

nuşturacak kalemlere ih· 
tiyacı var. Bununla be
raber, gazetelerimizde 
memleket meselelerine 
verilen yerin azlığı göze 
çarpacak derecededir. 
Bir çok arkadaşların bu 
mesele bolluğu içinde 
ne kadar havai ve ehemi
yetsiz mevzular üzerin-
de emek harcadıklarını 

gördükçe üzülınemeye 

imkan var mı? Ancak 
yalnız meselelerin mev
'ud olması Wi ~elme.z, 

Sonra bir nokta daha 
var. Memleketin birçok 
sahalarında elde edilmiş 
olan hakikaten öğünme
ye de~er başarılan anla· 
tacak izahlar ve rakam· 
tar muharrirlerin el yor
damına konulmu~ olmak
tan uzaktır. 

Bir inkişafın tedrici 
seyrine farkına varma· 

• dan şahid olan gözler, 
bu inkişafı iki mukaye
seli rakam halinde tes
bit eden bir istatistik sa· 
yesinde bir anda ihata 
edebilir. Hiç bir izah, 
hiç bir hadise, üzerimiz· 
de bugün rakamların 
yaptığı tesiri yapamıyor. 

Bu itibarla gazetele
rimizi devamlx surette 
dokümante etmeye ehe
miyet vermek, bugünkü 
propaganda zihniyetinin 
en mühim icablarından 
biridir, 

tistikler halinde ham bir 
şekilde devlet daireleri· 
ne yığılı kalan nlalfuna-
tr, i,lenmiş ve hulasa 
edilmiş rakamlar halin· 
de herkesin ve bu arada 
bilhassa onları gerektiği 
veçhile tefsir edecek o
lan muharrirlerin istifa• 
desine sunmak muvaffo· 
kiyetlerimizin karanlı IC 
perdeler altında sal<tı 

kalmamasını temin ~e· 
cek en faydalı bir usul• 
dür. 

YAŞAR NABİ 
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Kıral Leopold un nutkundan sonra 

Fransa, Bel~ikadan bitaraflığı BERLE 
ne şekilde anladığını soracak ADEMı MonmALE MACARISTAN'DA: 

gı servisleri Belçika kıratının nutkunu la J h• ı l l d :., 
~ Paris, 16 (A.A.) - Dış işleri bakanlı., Frcınsa ile olan askeri anlasma-
i . . rın es ı mıırı eme egı 
nceden ınceye tetkık etmektedirler. Hü- B ·· k 1 ı6 ( A A ) (H 

1 ... ,_ ru se , . . - avas 
'"'lllllet, bu tetkikleri bitince Belçika hü- . d s· A hf"ll B l . .. . a1ansın an: ıyası ma ı er, e çı-
kümetınc bir nota vererek Lokamo ta. k F ·1 d 1 .. anın ransa ı e mevcu o an as-
ahhudleri ve milletler cemiyetinde aza k • 1 ı f h • "h 

erı an aşma arı es etmesıne ı -
devlet sıfatiyle bitaraflığı ne şekilde an- t' 1 kt d ' B · i l"d r lad w "'" ıma vermeme c ır, azı sıyas ı e • 

ıgını soracaktır. 1 kl ·· ·· d F • er, son nutu ar yuzun en ransa • 
Bu arada fransız hükümeti, lngiltc- B 1 •• d tl y ~r d 1 . e çııta os ugunun za a uçaı· o ma-

re ıle Fransa arasındaki iş birliği ve İn- ld y h · tl k d · ı . mış o ugunu e emıye e ay etmış er· 
gıltere hükümetinin 1.4.936' da yazdl'ğr d" 
Tr«lctub dolayısiyle İngiliz kabinesi ile 
istişarelerde bulunacaktır. 

Hatırlardadır ki, Ren paktını imza e
den devletler bir siyasal anlaşmadan 
başka bir hava paktı yapıl1113sıru da ta
sarlamışlardı. Sanıldığına göre Brüksel
de başlanacak olan müzakereler bilhas
sa bu paktın gerçekleşmesi üzerinde ce
reyan edecektir. 

Belçika şark sınırımı asker 
gönderiyor 

Brüksel, 16 (A.A.) - Alınmış olan 
askeri tedbirlerin hedefi, Belçika sınır
larındaki ve bilhassa şmali prki sıru
ı-ındaki kuvvetleri takviye etmektir. Bu 
sınıra iki alay sevkedilmiştir: 

Sekizinci alay, Tumhut'a, yedinci a
lay da Tangres'e gönderilmiştir. Her 
alay, memleketin merkezinde garnizon 
halinde bulunuyordu. Öte taraftan, do
kuzuncu piyade alayı, şark sınırının bel
li ba~h müdafaa merkezi olan Liej yakı
nında yer almı§tır. Bu alayın yanı ba
~ında Arden avcı taburu bulunmaktadır. 
Cenubta üç piyade alayı vardır, Brük
Bel'de ise yedek olarak Uç motorlü sü
vari alayı bulunmaktadır. 

8clcika Cenevreden ayrılmıya
~ak ve milleılerarası tealılıii.ıleri-

ni ihmal etmiyecek 
Paris, 16 (A.A.) - Havaa muhabiri

nin diplomasi mahfillerinden öğrendi
ğine göre Belçika Milletler Cemiyetini 
terketmeği asla düşünmediği gibi mil· 
letlerarası teahhüdlerini ihmal etmek 
tasavvurunda da değildir. Belçika, bir 
iarb paktına iştirak etmeğe hazırdır 

ve koJlektif emniyet prensiplerinin tes
bit edilmesini görmek arzusundadır. 

Buradaki umumi intiba, Belçikanın 
bir taarruza uğraması takdirinde dev
letlerin emniyet ve istiklalini zaman 
altına almalarını ve fakat kendisi taar
ruza uğramıf herhangi bir devletin yar
dımına koşmak mecburiyetinin • yükle
tiltnemesini arzu etmekte olduğu mer
kezindedir. 

Reami BelçitCa mahfilleri, Belçil<a
nın son kararı üzerine bazı fransız ga-
2ctelef inde görülen akaülamelden hay
rete düşmüşlerdir. 

Eski lıarb bukanının beyanatı 
Eski · harb bakanı B. Dövez, Fransa 

İle Belçikanın ilerdeki münasebet!eri 
hakkında Havas Ajansı muhabirine şu 
Sözleri söylemiştir: "- Kırat Leorol

dun bakanlar meclisnideki nutkunun 
1"ransa'da uyandırmış olduğu l:ieyecanı 
bir türlü anhyamıyoruz. Hiç bir zaman 

lleJçika ile Fransa arasında bir ittifak 
b'ıevcucl olmamıştır. Belçikanın yegane 
lllükellefiyeti, herhangi bir yabancı or-

d.usunun kendi topraklarından geçme
~ıne engel olmaktır. Kuvvetlerimizi ve 
••tibkamlarımızı artırmak surı!tiyle 

bletnleketimizin müdafaasını daha te
~irli bir hale getirmekten başka bir şey 
lStediğimiz yoktur. Fransa böyle bir 
l:arardan memnun olmalıdır. Çünkü bu 
karar, hiç bir devleti gücendirecek bir 
hareket değildir,'• 

lrıralın nutku ve Flamanlar 
Anverııı, 16 (A.A.) - Devlet bakan

larından ve sabık Flaman sağ cenahı 
re· · B ıaı . Vanko • Elert, Havas A1ansı 

lllllhabirine beyanatta bulunarak de
~ftİı' ki: 

.. Kı 1 - ra ın beyanatı. Belçikanın Fla· 

bıan olan kısmının bUtUn mebuslarının 
u,~rek telik.klerine tekabül etmek-

Cdir. Diyebilirim ki kıratın tezi, ana
~-YI Belçika'run tezidir ve sulhperver 
llçük bir mi11etin garbi A..-rupada iş

tdcceği beynelmilel vaziyete ve ifa 
deccği role ~e tekabül etmektedir." 

ır. 

F ransızlur memnuniyetsizlikle
rini gi:..lcmiyorlar 

Paris, 16 (A.A.) - Siyasi mahfiller, 
Belçikamn son hareketi dolayısiyle 

duymakta oldukları memnuniyetsizliği 
gizlememektedirler. Bu mahfiller, Bel• 
çikanın bu haıeketini daha realist bir 
sıyasa güdmesi zaruretinin bir netice
si saymaktadırlar. Aynı mahfiller Bel· 
çika kıratının nutkunun, gayet dikkatli 
bir ıurette hazırlanması lüzumu her 
zamandan ziyade hissedilmekte olan 
Lokamo konferansı hakkında İtalya
nın ileri sürmüş olduğu ihtirazi kayıt
ları haklı göstermekte olduğunu ilave 
ediyorlar. 

B. Blum'un konuşmaları 
Paris, 16 (A.A.) - B. Blum, Betçi. 

ka kıratının nutku hakkında, ve bu nut
kun doğurduğu diplomatik tesirler üze
rinde B. Delbos ve Daladye ile görüJ
müştür. 

Fransız parlamentosu 'ilı§ i§ler 
komisyonunda 

Paris, 16 (A.A.) - Parlamento dış 
i~leri komisyonunun bugünkü toplantı
sında söz alan başkan Mistler, Belçika 
kıralının beyanatını hatırlatarak bunun 
doğuracağı neticeleri kaydetmiştir. Bü
tün komisyon azalan Lokarno paktının 
tek taraflı olarak ayrılmasına müttefikan 
eseflenmişlerdir. 

B. Delbos izalıat verecek 
Paris, 16 (A.A.) - Parliimento dıJ 

işleri komisyonu, 21 ilkteşrinde B. Del· 
bosun Belçikanın bitaraflığı ve Fransa· 
run İspanya işlerine karşı vaziyeti hak
kında vereceği izahatı dinlemeye karar 
vermiştir. ., ~ ' 

Nutkun lon(lra'1akl tesirleri 
Londra, 16 A. A. - Belçika kıratı

nın söylediği nutkun yaptığı ilk fena 
tesir zail olmuş ve şimdi vaziyet biraz 
daha nikbinlikle görükmiye başlanmış
tır. Bütün gazeteler Belçikanın "aon ha· 
reket tarzının tesirleri başlangıçta kor• 
kulduğu kadar vahim olınryacağı fik· 
rinde bulunuyorlar. 

Deyli Telgraf, Belçikanın dostları 

ite görüşmeden böyle bir karar vermiş 
olmasını hayretle karşılamaktadır. 

Taymis, Belçikayı bu karara sevli 
eden sebebler arasında fransız • sovyet 
paktının aranılması lazımgeldiğini yaz. 
maktadır. 

Deyli Heraıa, eğer Belçika bitaraf. 
hk siyasetini değitirmezse Fransanın 

yeniden iki yüz kilometrelik bir müda
faa hattı vücuda getirmesi lazımgelece
ğini ve fransız erkanıharbiyesinin bu 
mesele ile pek yakında meşgul olmıya 
başlıyacağını yazıyor, 

B. Van Siıtart /ransız ve l>elçik<ı. 
büyük elçileriyle konu§tu 

Londra, 16 (A.A.) - B. Von Sit. 
tart dış işleri bakanlığında Fransa ve 
Belçika büyük elçilerini kabul etmiştir. 
Belçika bitaraflığının mana ve ehemiye· 
tinin anlaşması için lazım gelen bu te· 
maslann gelecek günlerde de devam e· 
deceği sanılmaktadır. Öte taraftan dıt 
işleri bakanlığı eksperleri bu hadisenin 
burada devamı temenni edilirken teknik 
ittifaklar gibi mevcud anlaşmalar ve ye. 
ni Lokarno paktına aid projeler üzerin
de ne gibi tesirler yapacağım tetkik e. 
deceklerdir. 

Londra, 16 (A.A.) - Belçikanın 
bitaraflık kararını İngiltere ile uyuşarak 
vermiş olduğu hakkındaki haberler yalan
lanmaktadır. Bilakis salahiyetli ingiliz 
şahsiyetleri bu karar hakkında önce ha
berdar edilmemiı olduklarına eseflen- J 
mektedirler. 

KO:L\llTESlNDE: 

Lord P1jmut liomite· 
nin toplanmasına 
lüzum görmedi 
Londra, 16 (A.A.) - Ademi müda· 

hale komite::ıi sekreterliği, başkan Lord 
Plimut'un Kagan•a :rızdığı cevab mek· 
tubunu neşretmekteair. Lord Ifıimut bu 
mektubunda ezcümle diyor ki: 

•·- Madem ki Portekizin cevabı he
nüz gelmemiş ve madem ki notanız an· 
laşmanın gerçekten çiğnenmiş olduğu
nu ispat eden hiç bir yeni delil ihtiva 
etmemektedir, notanızın konusulması 

için komitenin şimdi toplanma~ını lü· 
zumlu bulmamaktayım." 

Sovyetler Birliğinin lıer tarafın
da mitingler devam etliyor 
Moskova, 16 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: 
Gazeteler, İtıpanya hadiseleri ve 

Londra ademi müdahale komitesinde 
sovyet delegesi tarafından yapılan ka· 
ti beyanat dolayısiyle Moskova, Lenin· 
grad, Kiycf, Arkanjel ve öteki şehir 
fabrikalarında mitingler yapıldığını ve 
komitedeki aovyet beyanatının hararet
le tasvib edildiğini yazıyorlar. 

M->skovada beş bin işçi tarafından 

kabul edilen karar suretinde şöyle de· 
nilmektedir: 

"Ademi ınüdahale komitesinin, hu
kuku düvele karşı yapılan tecavüzlere 
nihayet vermesi zanıanıdır. Sovyet de
legesinin komitedeki kati beyanatını 
hararetle selamlar ve bu beyanatın bi
zim arzumuzun, bütün büyük sovyet u
lusunun arzusunu ifade ettiğini bildi· 
ririz. 

Leningrad'dakl "Stalin" fabrikası a
melesi de şu karar suretini kabul etmiş· 
lerdir: 

"SoVY.etler birliği hükümetinden, ya 
İspanyada faşist müdahalesine nihayet 
verilmesini ve yahut İspanyol hükümeti
ne, demokratik İspanyanın faşist asile
rine karşı müdafaası için ihtiyacı olan 
silahları alabilmek imkanrnın temini i· 
çin kati surette ısrar etmesini isteriz." 

Portekiz basını ve sovyeı teklifi 
Lizbon, 16 (A.A.) - Gazeteler, sov

yetlerin Poı-tekiz sahil ve limanlarının 
kont. :>1 edilmesine müteallik olan pla
nını "küstahça'' diye tavsif etmektedir. 
Gazeteler, diyor ki: 

Sovyetlerin talebi, Londradaki ade
mi müdahale komitesinin vaziyetini va
himleştirmekten başka bir netice ver
miyecektir. Zira bu taleb, "eşi görül
memiş milletlerarası bir ademi dürüs
ti" dir. 

SON DAKiKA: 

Avusturya Dış Bakanı 
Peşte'ye gidiyor 

Budapeşte, 16 (A.A.) - Avusturya
nın dış bakanı Şmit, önümüzdeki hafta 
macar hükümetini resmen ziyaret etmek 
üzere Peşteye gelecektir. Gene bu ziya
ret esnasında Viyanada toplanacak olan 
Roma protokolu devletleri konferansı

nın proğramı da hazırlanacaktır. Bu 
proğramm hazırlanması ile bilhassa A· 
vusturya hükümeti meşgul olmaktadır. 

Dışarda çıkan bazı haberler hilafına o. 
tarak başbakan Daranyi'nin yabancı 
memleketlerde yakında seyahatlarda bu
Iunmas düşünülmü~ değildir. 

B. Darranyi kabinenin progra
nunı anlatıyor 

Budapeşte, 16 
{A.A.) - Başba

kan B. Daranyi 
dün akşam milli 
birlik partisi kon
feransında yeni hü
kümetin proğra

mını izah etmiş.. 

tir. B. Gömböş'ün 
hatırasını anan 
başbakan yeni hü
kümetin de ayni 

B. Daranyi prensiplerle hare-
ket edeceğini ve hem muhafü:akar, hem 
de terakkiperver fikirlerden ilham alaca
ğını söyliyerek sözü dış s{yayasa mesc· 
lesine getirmiştir. Dış siyasa sahasında 
gayesinin hakiki aulha hizmet olduğunu, 
yalnız eski dostluklan idame ettirmek 
değil, sulh dostu diğer devletlerle iş bir 
liği yapm~k maksadını güddUğünü an
latan başbakan büdce, iç siyasa ve ordu
nun inkişafı meselelerinden bahsetmij
tir. 

Konferans bu beyanab hararetle tas
vib ederek başbakanı parti ıefi seçmi§
tir. 

FILISTIN'DE: 

Ktuliiste sükun 
Kudüs, 16 (A.A.) - Birkaç günden

beri sükun kurulmuştur. Yalnız arasıra 
tüfek sesleri işitilmektedir. Hükümet, 
zihinleri yatıştırmak için ast çeteleri
nin silfilllarını almaktan vazgeçmiştir. 

Arablarla yahudiler arasındaki ekono
mik rekabet Yafa ve Tel-Aviv liman

ları dolayısiyle kendini göstermekte
Arab gazeteleri, yahudi mallarının boy· 
kot edilmesini istemektedir. 

Londra, 16 (A.A.) - Dlin Filistin
de neşredilen bir tebliğ, memlekette sü
künun tamamen iade edilmiş olduğu 

nu bildirmektedir. Burada sanıldığına 
ıöre Lord Pell'in başkanlılındaki tah
kikat heyeti sonteşrin bidayetinde Fi
listine hareket edecektir. 

,ı 

Belçika kam oyu kır.al 
Leopoldun nutkunu tasvib 

Bhükset, 16 (A.A.). - Kıralın nut
ku üzerinde rnatbuatın yürüttüğü mü
talaalar, nutkun efkin umwniyenin bü
yük ekseriyeti tarafından tasvib edilmek.. 
te olduğunu göstermektedir. 

• Yirminci asır • gazeteai bu mese
le baklanda diyor ki: 

''Yeni _bir befler konferansının vu
kua geleceği bir zamanda kıratın Belçi
ka siyasetini tasrih etmesi çok faydalı 
olmuştur. Yeni siyaset, prensip itibariy
le, şimdiye kadar takib edilenden ayn 
bir şey teşkil etmemektedir. Nihayet 
Franıa, Belçikarun kendi müdafaa kuv
vetini fazlalaştırmağa karar verınjş ol
masından menu;ıiyet hissetmelidir. Bel. 
çika !imdi Fransanın şimal sınırı i_çin 
muhteşem bir aed olacaktır. Fransız ga
zetelerinin tefsirleri, Fransanın bugün 
soğuk kanlılığını kaybetmiş olduğunu 

göstermektedir. Eğer Fransa Belçikaya 
kartı her türlü hasmane hareketten te
vakki ederse, ilci memleket arasındaki 
dostluk olduğu gibi kalacaktır, lakin ak
si takdirde Fransa ile Belçika arasında
ki müruuebat, Fransa ile Polonya ara-

&Indaki münasebetleritı almıt olduğu 

tavnn aynını iktisab edecektir. Belçika 
teahhüdlerine ve ezcümle milletler cemi
yeti paktına sadık kalacaktır, ve yeni 

müzakereler esnasında ise halen mevcud 
teahhüdlerin sınırını aşan teahhüd1eri 
almak imkanlarını tetkik eyliyecektir." 

Belçilia biiyük elçisi fransız 
Dış bakanlığında 

Paris, 16 (A.A.) - Belçika büyük 
elçisi bugün öğleye doğru Hariciye ba

kanlığına giderek genel sekreter B. Le

je ile Belçikanın bitaraflığa dönmesi 

meselesi etrafında . uzun bir konuıma 

yapmıştır. 

General Gamlen "de B. Blum'la 
konu~tu 

Paris, 16 (A.A.) - Bugün öğrenil
diğine göre, B. Blum, Delbos ve harbi-

ye bakanı Daladier arasında yapılan 

konuşmaya büyük kurmay reisi gene· 

ral Gamlen ile dış işleri genel sekre
teri B. Leje de iştirak etmişlerdir, 

ALMANY A'DA: 

Almanya yeni bir Lok 
" no paktına girecek m · 

Paris, 16 (A. 

A.) - Alman dış 

bakanı fon Noy· 

rat Fransanın Ber

lin büyük elçisi 

ile yaptığı bir 

mülakatta Alman
yayı bir Lokarno 
konf eranı;ına da
vet eden ingilız 

notasına verile
cek cevabın haf· 
ta sonundan önce 
Londra'ya gönde-

rileceğini bildirmiştir. 

göre bu cevab menfi olmıyacak, fa': 

bu kabülün şümulünü azaltacak 

yette kayıdlarr ihtiva edecektir. 

Jl. Rozenl>crg'in bir nntf u 

Berlin, 16 (A. 
A.) - Havas a
jansı muhabirin
den: 

N asyona sos
yalist partisi si
yasi ofis reisi B. 
Alfred Rozen
berg, elçilerin ve 
yabancı gazeteler 
delegelerinin ka
bulü dolayısiyle 

bir nutuk söyli· 
yerek ezcümle 
şöyle demiştir: B. Rozcnberg 

''- Burjuvazi veya proletarya, bol· 
şevizm veya faşizm bahis mevzuu de· 

ğildir. Cihandaki bolşevizm ve Avrupa. 

nın akibeti mevzuubahstir. Steplerin 

kini milletlerarası yahudilikle birleşe· 

rek Avrupanın bütün nizam[ karşısına 
dikilmiştir . ., 

Hatip bundan sonra bölünmez sul
hun bolşevizmin bir başlangıcı olduğu
nu söylemiş ve demiştir ki: 

"- B. Thorez'in nutku, Almanyada 
heyecan uyandırmıştır. Alµıanlar,. bıı 

komünistin gayesi Fransa ile Almanya 
arasında ihlbkarane bir yakınlık vücu
da gelmesine engel olmak idi. Komü
nizm, boyunduruğuna boynunu uzat• 
mamış olan Almanyayı yok etmek iste• 
mektedir.n 

HINDISTAN'DA: 

Bombayda vaziyet gergin 

~· 

Bombay karkaşalıklarrndan bir göriinÜf 

Londra, 16 (A.A.) - Bombaydan 

buraya gelen haberlere göre vaziyet e

pey gergindir. Son karğaşalıklarda ö

lenlerin mikdan 13 e ve yaralananların 
mikdan ise 140 a varmıştır. Geceden az 
önce karğaşalıklar daha büyük bir şid
detle tekrar ba§laıruştır. 

Polis kargasacılara ateş ediyor 
Bombay, 16 (A.A.) - SükUn ile ge

çen bir iki saatten sonra arbedeler bu 

sabah erken tekrar başlamııtır. Zabıta, 

Bikulla mahallesinde döğüımekte olan 

mecusilerle müslümanlara atcı etmek 

mecburiyetinde kalmıştır. 

Sabahtan bu ana kadar on iki kişinlıı 

ölmüş olduğu haber veriliyor. Gece ışık· 

tarın söndürülmesi ve sokaklarda dolat

mak memnuniyeti kararı verilmiştir. 



SAYFA 4 ULUS 17 ILKTEŞRİN 19,36 CUMARTESi 

Anliara radyosıı 

BİBLİYOGRAFYA Öğle neşriyatı 

YENİ ADAM 
17 ilk tes.rin tarihli 146 ıncı sayısın

da şu yazılar vardır: İsmail Hakkı Bal
tacıoğlu ''inkılap nasıl adam ister'', H. 
G. Wels, "Sinema eı;tetiği'', "hayatım'', 
Nacib Ali Küc;üka'nın Halep'li bir mu
lharriıe verdiği cevabtan bir parça, Sup· 
hi Nuri: '';nsanhğı ve edebiyatı müda· 
faa'', Hüsameddin Bozok "İspanya'', 
endüstride t2lorizm sistemi, iç sosyete, 
dı~ sosyete ilim ve teknik ha~rleri, 
sanat haberleri. 

Fransada halk cephesi tehlikede mi? 

13.30-13.50 Plak: Halk şarltıları 
13.50-14.00 Dahili ve harici haberleı· 
14.00-14.30 Plak: Hafif musiki 
15.30-17.30 Cumur Başkanlığı Filar .. 

monik orkestrası üyeleri 
tarafından konser (Orkes• 
tra şefi doktor Pratoryus ), 

VERl~I 

Son zamanwraa Fransanm iç siyaset havas ınCla yakınCla biiyük fırtınakır lieklemek foab ettiği
ni hissettiren kuvvetli cereyanlar belirmek redir. Bilhmsa radikaller arasında yalnız Sovyetler 
Birliği iıı;fakına karşı değil, <ıynı zamanda halk cephesi içinde komüni~derle elbirliği yapma
ya karfı da mücadelelere giri~miş olanların faaliyetleri halk cephesinin pek ıağlam temellere 
istinad etmediği fikrini günden güne kuvvetlendirmektedir. Radikal sosyalistlerin organla
rından biri olan La Rcpublique gw~eıesinin neşriyatı bu bakımdan çok dikkate değer mahiyet
tedir. Bu f:(a::etenin miidiirii ı:e rmlilwllerin nii/uzlu §eflerinden olan Emile Roche komiinist
lerin iki yiizlii.liiHerine şiddetle lıiicum ederek onlara soruyor: 

Faust Symphonie: (Fransz Liszt) 

A) Faust: 
B) Gretchen: 
C) Mephistopheles: 

Akşam neşriyatı 

19.00-20.00 Türk musiki ve halk şarlir .. 
larr 

12 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda 
mecmuanın ikinci vı'•nı bitirmesi d<; • 
layısiyle ya7.ılmış olar. ve çalışma•arı
nı hulasa eden bir baş yazısı Falih Rıf
kı'nın ''Ağaç'' başlıklı yazısı, "Kesta
ne ağacı" başlıklı İtalyancadan çevir • 
mi§ bir hikaye, doktor Hafız Cemal'in 
''yurdun iyiliği namına" yazısı, orman
cılığa dair yazılar vardır. 

KARINCA 
Türk kooperotifçilik cemiyetinin 

organı olan bu güzel mecmuanın eylül 
tarihli 28 inci sayısında şu yazılar var· 
Qır: Alaaddin Cemil Topçubaşı: "Ko
opcratifçilkte büyük bir tecrübe: Fran 
s.ada mesieki buğday o.fisi, "Bir ten
kid münasebetiyle: Ankara bahçeli ev
le kooperatifi", "Afyon kooperatifine 
doğru'', Yunus Nadi ''mükemmel bir 
kooperatif sahası'' ''Kemalist köyü ya
ratacak kadro", Yüksek ziraat enstitü
lerinin son yılı", daha bir çok iktısat 
ve kooperatif haberleri, muhtelif ma
lfımat, nutuklar ve konferansların hü
Hlsaları vardır. 

19 i\1AYIS 
Samsun Hall:evi tara :ıclan çıkanıan 

bu derginin eylül tarihli 11 inci sayı· 
sında şu yazılar va.rclır: Bayan Afetin 
söylevi; üçüncü dil kurultayı, A. Er
tan: dilimiz kül :ur kayn:ığıdır, S. Ay
tekin kö1 den der~ yrınc nlar; S. Ayte

kin: köycüler.in and ı; S. S. Tarcan: 
üzüm yiyelim; L. T c1 'n 60 sene ev
velki Samsun, Doktor Rıfat gUngör: 
irsi fircngı S. Nihal . Fcnıa.,dıyada mu

siki; S. Coşkun : Tarım ; A. Baykal: 
tecimse~ hayat, A. l..r • ,, : l." i:;mlar gı

cırdarken; derl meler, ltJy anketi, ha· 
berler, hareketler. ' 

T' ,' ,'l\J' \ R 
Afyon Hall.evi~in or nı o an Ta~-:. 

pınar'ın 19 · , tül tarihli 47 inci sayıM 

Herkes tarafından terkedilmiş, denize düşmii~ kazazedeler 
gibi dört elle halk cephesine sarılmış, ona dai:na sadık kalaca• 
ğını söylemiş ve hükümete itimn<l reyleri vermiş olan komü· 
nist partisi şefleri metodlarmı değiştirmey i kabul ediyorlar 
mı? 

Gene ihtilalci olarak mı kalıyorlar, yoksa sadece fransız 
olmayı kabul ediyorlar mı? 

Ekonomik ve sosyal bir rejim deff1 mesini temenni eder
lerken bunu yalnız kendi aksiyonlariyle temin etmeyi mi ta· 
sarlıyorlar? 

Maurice Thorez'in "Fransa ne Berlinden, ne Romadan. ne 
Moskovadan emir alır'' demiş olmasına r. men parolalarını 
Moskova'dan almaktan vaz geçecekler mi? Bütün bu suallere 
cevab vermek lazımdır. 

1936 ağustosunda Chautemps'in bir nutkundan şu kısımla
:.-ı zikretmek istiyorum: 

"Birlikte girişmiş oldukları muazzam isi iyi bir sona eriş· 
tirmek için, cumuriyetçiler birliklerini sıkı bir surette muha• 
faza etmelidirler. Bu birlik muhtelif paı tilerin propaganda 
hürriyetine zarar vermemelidir, fakat müşt rck program etra· 
fında tahakkuk ettirilmiş olan mukaveleye hürmeti de icab 
ettirir, ve içlerinden hiç biri bunun hududundan dışarı taşma
malıdır.'' 

Eduard Daladier de 14 temmuzda P~t· te verdiği nutkun
da şöyle demişti: 

"Radikal - sosyalist kongresi kendi ini hiç bir reformun 
endi~eye dü üremiyeceğini bildirrne1c için bana salahiyet ver-. 
miştir. Parti millet hakimiyeti kinde insan hürriyetini isLyen 
doktrinine sadıktır. Onun düşüncesi şudur ki, kanunun hima
yesinde demokratik teessüsler korunsun, iş ve tasarrufun mah· 
sulü olan sahsi mülkiyet salim ka·s n, <'ndi.,eli ve bulanık bir 
Avrupa'da vatanımızm selart'r•tini <:} ırm~k mümkün olmıyan 
dünya sulhu idame edilsin. Böylece n :ırtimi:ı: intihab ettiği 
yolda aksiyonuna devam etmek ve biiviik bir halk partisi ola
rak kalmak azmindedir." 

Yakında bir bozguna dönecek ola" hez'nıetlerine ra~men 
komünist şefleri fransızları takrim e mek ve biribirinc karşı 
ayaklandırmak olan vazifelerincle ı srar ediyorlar. 

Bu muharrir burada işçileri lcomünic:t partisine girmeyi! 
davet eden ve birinin üzerindeki ''s,.rb st, kuvvPtli ve mesud 
bir Fransa icin'' ibaresi di.i{erincle " Fr nsada Sovyetlerin te
essüsü için" ibaresiyle değişmiş olan ild vesika neşrederek bu 
iki yüzliilüğe işaret ediyor: 

Yanılmıyorsam, Chautemps, zi' ,.c . .. i ~ im nutkunda, halk 
cephesine mensup muhtelif partile in ,.. paganda hürriyetle
rini müşterek program etrafında tahakkuk eden mukaveleye 
hiirmetle tahdid ediyor. 

Bugün Camille Chaut emp ' a soruyorum : "Fransa da Sov -
yetlerin teessüsü için" i ~·ıeri kom""ni t partisine girmeye da
vet etmek müşterek pro am n hududları d ışına ta!tmav demek 
deP'il midir? 

Sual sorulmuştur 

Bıına cevab ve::mekten kaçılabilece ğ i kimsenin aklına gel
me.,, ve öyle sanıyorum ki. temayülleri ne olursa olsun, bütün 
radikaller, bu meselenin Biarritz kongresinde görüşülerek şu 
veya bu manada halledilmesi Hlzım ~eleceği hususunda benim
le mutabıktırlar. 

Raclikal mebı.rslardan ve eski nazırlardan Eugene Frot da 
komünistlere hiicum ediyor: 

Bu defa artık ihtilaf meydana çıkmı~tır. 
Komünist partisi sulh ve memleket asayişi bakımından 

tehlikeli ve sayıları kabarık toplantıları menetmek hususun
da hükümetin verdiği karar önünde hoşnudsuzluk gösteriyor. 

Bu yüzden, bir çıkmaza girmiş olan hükümet, ancak komü
nistlerle ihtilafı ağırlaştırmak suretiyle buradan çıkabilmiş
tir. 

Komünist partisi, hükümetin meşruiyetine karşı kabaca 
mücadeleye girişmek istedi; halkın reyine dayanan hükümeti 
tehlikeye düşürerek halk cephesi paktını çiğniyor. 

Böylece rejimi hala tehdid etmekte olan tehlikeler için ye-
ni bir yol açıyor. • 

Cumuriyetçiler tehlikenin farkına varmı§lardır. 
Hükümet de. 

Ve hezimetler ancak tahmin edilmedik savaşlar olduğu tali
dirde özürlendirilebilir. 

Komüni~tler de radil.alf ere 'l;ari!ı. 

Komünistlerin organı olan Humanite gazetesi de radikal
lere şöyle hücum etmektedir: 

Grenoble radikal ve radikal • sosyalist komitesi bütün gay
ri me~ru har~ketleri, kimin tarafından ve nereden gelirse gel· 
sin bütün suikastları protesto eden ve bütün vatandaşlarla bil
tün toplulukların filen silahsızlandmlmasını isteyen bir ka
rar neşretti. 

Bu kararda faşistler asayiş düşmanı ve onların birlikleri 
tek silahlı te~ekküller olarak zikredilmiş değildir. 

Ve Gren<>ble radikallerinin şehirlerinde bir toplantı yap
mak üzere aşkın komünist düşmanı ~mile Roche'u intihab et
mis olmaları manalıdır. 

Umid ediyoruz ki Biarritz kongresinde, halk cephesinin, 
y.-1nız faşistler tarafından tehdid edilen demohasiye karşı ge· 
rekli ~arantiyi teşkil ettiğini herkese anlatacak şefler eksik 
olmıyacaktır. 

İtalya - alman siyaseti 
Berlinden 9 ilkteşrni 936 tarihli Taymis gazetesine bildi

riliyor: 
Kont Ciyano'nu:ı Almanya seyahati, Bay Hitlerle bir takım 

siyasi fikirlerin teatisine imkan verecektir. 
Bay Musolini, Almanyayı Cenevrede toplanacak olan be§· 

ler konferansına iştirak etmesi için iknaa uğraşıyordu. Bu 
maksalla arada müzakereler vuku buluyordu. Şimdi Rusyanın 
İspanya işlerine ademi müdahale teahhüdünclen vaz geçtiğini 
bil rl irmesi ortaya yeni bir vaziyet çıkarmıştır. 

Öte atraftan Frınsada Blum hükümetine kırsı yanılan hü
cum ve tenkidlerde İtalyanın Almanya ile mii!'.terek bir siya
set takibine imkan vermekte, bu memleketi bir fransız - ingi
liz ittifakım tercih etmemeğe sevketmektedir. 

Bu suretle İtalya ile Almanya bolşevikliğe karşı bir cep
he kurabileceklerdir. 

Rusların vaziyeti, Londrada ne gibi akisler uyandırdığı 
~ili olduktan sonra B. Hitler. büsbütün serbest hareket et· 
mek imkanını bulacaktır, denebilir. Esasen yeni alman siya
seti, hadiselerin dinamizm'inden istifade etmektir, diye tavsif 
olunabilir. 

20.00-20.05 Plak: Keman Solo (Yahu· 
di Menuhin) 

20.5·20.50 Stüdyo caz orkestrası 
20.50-20.55 Plak: Şan Solo (Erna Sa'k), 
20.55-21.45 Stüdyo salon orkestrası 

1 - Souvenir D'athenes Fantaisis • 
Selection sur des mclodies - populaires 
grecques. B. Leopold. 

2 -- Aimer boire chanter, Valse: Jo· 
bann Straus, Op 333: 

3 - Romanze von Bruno C. Schestal 
Op. 34 Violin • Solo mit salon orches· 
trer: 

4 - Rakoczi • C?.ardas No. 10 Cius· 
tave Michiels: 
21.45.21.55 Ajans haberleri 

21.55·22.00 Yarınki program ve iıtik· 

lal marşı. 

llt •• 

Bu akşam Avrupa istasyonlarından 
dinlenebilecek seçme program: 

KONSERLER 

19- Münib • Çeşidli konser 
21.10 Leipzig - Konser: son majör 
21.30 Rejyonlu Londra, • Trio konseri 
23 - Budapeşte • Çeşidli konser 
22.40 Lüksemburg - Çeşidli konser 
23.45 Varşova - Orkestra konseri 

HAFİF MÜZİK 

19 - Lüksemburg • Dans müzigi 
21- Tuluz - Film müziği 
20.30 Münib • Skeç 
20. 1 S Viyana • eğlerıceli müzik 
21.10 Bükreş - Dans müıiği 

KISA DALGALAR 

Radyo • Kolonyal: 19,15 haberler, 
20 konser, 20,30 radyo Jurnal, 21 plak, 
21,30 haberler, 22,30 tiyatro nakli. 

Daventri. Kolonyal: 19,l 5 çocuk sa
ati, 20 haberler, 20,25 orkestra, 21,15 
Danzig, 22 Viyolonsel, 23,25 müzik hal 
~ ....... SJ(R o o nınan nı8"4 

, ~ Operatör ~ 
~ Dr. Sadi Kon1ık 

Do~um ve kadın hastalıkları ~ 

mütehassısı 

~ Ank::ıra 11ostane caddt-si N. 53 

şu yazılarla çıkmıştır: Dil L. yramı :Io
layısiyle "yolumuz gayeye gider", Af. 

yontu büyük ozan Abdurrah.im ve eser· 

leri, S. Sırrı Ü ç<'r: bir mektub ve bir 

hatıra: seçme halk şaiı !eri; Edib Ali 

Gu'..pınar "E~ki zamanlarda Afyonun 

yaşi'l.yışı", SüleyTPan Gör.çer ''üç mi
mari a!Jidemi..:" Nazmi An kan: "Di 
nar'"• 

Nuri: Almanya finansı, Hıfzı Oğuz 

Bekata: zavallı hasta, M . Sadık Aran: 
POI.lKLtNlK tefrikisi münasebetiyle, Doktor İbra

him Hanif Denker: frenginin malarya 

ile tedavisi, Doktor Nami Göksun: ede

biyatı tıbbiyede ismi geçen sendromlar 

dır. İbrahim Hanif Denker: pratik he

kimlik, Doktor Osman Şevki Uludağ: 

~~~ telefon 1436 ~~ 

çı -;.R 

Ağustos tarıhli 41 inci sayısı şu ya
zıl::ırla çıktı: Hıfzı Oguz: Küçük sa
natlar, edebiyatımız, Cemil Sena Ol
gun: Sevmek, Jules Lachelier: endük
siyon'un temeli, Hüseyin Namık Or
kun: türk tarihinde usul, doktor Şeref 

Azeri türk şiirleri, P icrre Eck çocukta 

müzik teı lıiye:..i, Al.ır: cd Halıl: tenkid 

etrafında, M. R, gıb K.ösemihal : Ah

med Harami de lanı, Maksim Gorki: 

anne, ·Gabriyel Dano ç iyo : Gö1tonda, 
Petöfi: anacıgım, anacığım, Kemal 
Bekata: bir rüyad.1n kalanlar, şiirler. 

Bu aylık tıb mecmuasının I. teşrin ta· 

rihli 40 ıncı sayısmda şu yazıları gö

rüyoruz: Doktor Murad A. Aydın: süd 

şırıngalarının göz hastalıklarında devai 

kıymeti, Doktor Nuri Osman: Psoria
sis ve frengi ile olan münasebeti, Dok
tor Ali Rıdvan: ödemli kalb asistolisi, 
Doktor Hafi Yasa: Mal de Pott teşhisi 

Göçmenler arasında, Doktor 
Kadri Gür : profesör Doktor 
Raşid. 

Süreyya 
Hulusi 

~ 

El işleri sergisinde : 
Beğenilecek el işlerine ve 
küçük sanatlara 10.000 li
ra mükafat dağıtılacaktır. 

ı::=======================-===============;==================================================~===================================== 
Tefrika: No: 79 

c Ki TABI 
Yazan: Çeviren: 

Rudyard KJ.PI.tNG Nurettin ARTAM 

Billi, ağır ağır uzaklaşmağa başladı. Ge
çerken beygirin bumu benim göğsüme değ
di; ben de ona bir bisküit verdim. Kendini 
beğenmiş küçük bir köpek olan Viksen, bi
zim beslediğimiz atlar hakkında ona birçok 
şeyler anlattı ve: 

- Yarın ben de köpek arab~sı ile gecid 
resmine geleceğim, dedi, 'sen ne taraflarda 
bulunacaksın ? 

- İkinci süvari bölü«ünün son tarafında 
küçük hanım. Şim~i Dik'in y~~ma git
mem lazım. Kuyrugum çamur ıçınde. O
nun beni geçid ı esmine hazır!~ak için hiç 
olmazsa iki saat tımar etmesı lazım. 

Otuz bin kişinin hazır bulunduğu geçid 
resmi, ertesi gün öğleden ... sonra.y~pıldı. Ben 
Viksen'le beraber, umnmı valının, başına 
ryü~ek bir katpak giymiş ve ortasına da bü-

yük bir elmas takmış olan Afganistan em i
rin in yakmmda idim. Geçidin ilk 
kısmı parlak bir güneş ~ı altında geçti. 
Beraber avak atan askerlerin ve bir sıra ha
linde gecen toplann üzerine vuran güneş 
gözlerimizi kamaştırıyordu. Nihayet süvari
ler sökün edince bizim Viksen, kulaklarını 
dikti. 

İkinci mızraklı süvari bölilğü de sökün etti. 
Aksamki beygir orada idi. Kuyruğu ipek gibi 
örülmfü~tü; bası göğsüne doğru inikti. Bir 
kulağı ileride, birisi geride idi. Böliiğün ba
c::rm çekiyordu ve ayaklarını adeta bir vals 
müziğ' itemposuna uydurmuş gibi atıyordu. 

Arkadan toplar geliyordu. Akşamki fille 
arkadaslarmı gördüm, ağır topları çekiyor
rdı. Yirmi boğa da daha ar' .. ada yürüyorlar

dı. 
Yedinci çiftin boyunlarında yeni boyun

duruklar vc.rdı ve bunlar yorgun görünüyor
lardı. En arkadan dağ topları geliyordu. Ka
tır Bi~li, bunları <;eken arkaclaşlarına kuman
da edıyordu. Kayı~lan adamakıllı yağlan
mış ve parlatılmıştı. 

Katır Billi'yi alkışladım, faakt sağıma, 
soluma bakmadım. 

Yağmur tekrar ba::ıladı. Ortalık o kadar 

sislnedi ki artık kıtaların ne yaptığı farke
dilmiyordu. Askerler biraz sonra ovanın or
tasında bir yarım daire yaptılar; sonra sıra
larına girdiler. Bu sıralar büyüdükçe büyü
dü ve bir başından bir başına bir mil kadar 
tutan insanlardan, hayvanlardan ve toplar
dan mürekkeb büyük bir duvar halini aldı. 
Bu duvar sonra doğruca umumi valinin ve 
Afganistan Emirinin önüne geldi. Bunlar, 
oraya gelirken yer, makine~i son hızla iş
leyen bir geminin güvertesi gibi sarsı-

lıyordu. Orada bulunmadıkça bu geli
şin oradaki seyirciler üezrinde, bunun bir 
geçid olduğunu bilmelerine rağmen, ne 
korkunç tesirler yaptığım tasavvur edemez
siniz. Emire baktım. O dakikaya kadar, hiç 
bir şeye karşı hayret alameti göstermemişti. 
Fakat o anda atının dizginlerini kastı ve ar
kasına doğru baktı. Sanki o esnarla kılıcını 
çekecek ve arkasındaki arabalarda bulunan 
ingiliz erkek ve kadınlarına saldıracaktı. 

Sonra ilerleyiş durakladı, yer sükun bul
du. Bütün saflar selam vaziyeti aldılar ve 
otuz bando birden çalmağa başladı. Geçid 
böylece bitti. Askerler kamplarına döndüler; 
yalnız bir piyade bandosu orada kaldı. 

Hayvanlar iki.~er ikişer gittiler Hurra! 

Hayvanlar ikişer ikişer gittiler, 

Fil v~ batarya katırı takın altından geçtiler, 

Yağmurdan kurtulmak için. 

Sonra Emirle beraber gelmiş olan uzun 
saçlı bir Asya sergerdesinin yerli subaylar
dan birisine bir sual sorduğunu duydum. 
Diyordu ki: 

- Bu harikulade iş nasıl yapılabildi? 
Yerli subay cevab verdi: 

- Bir emir verildi ve ona itaat edildi. 
Sergerde gene sordu: 
- Fakat hayvanlar da insanlar kadar 

akıllı mıdırlar? , 
- Onlar da insanlar gibi itaat ederler. 

Katır da, at da, fil de, boğa da kendi binid, 
yahud sürücüsüne baş eğer. Binici açvuşuna, 
çavuş teğmenine, teğmen yüzbaşısına, yüz
başı binbaşısına, binbaşı albayına, albay tuğ 
generaline, tuğ general kor generaline, o da 
umumi valiye itaat ederler ki o da impara· 
toriçenin uşağıdır. Bu işler böylece başanl
mıstır. 

Yerli sergerde: 
(Sonu var) 
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ULUS SAYFA S 

Dost Mganistanın harbiye 
veziri memleketmizde 

Raşbetke 

KÜL TUR ALEMiNDE 
(Başı 1. inci sayfada) 

nan emeğe ve kaybolan zamana acı
yoruz. 

lSP ANYOL lHTlLAJ_Jl 
• (Başı J. inci sayfada) 

za kilisesinde mahsur bulunan dört yüz 
milis, yeni bir muharebe yaomadan dün 
tes1im olmuşlardır. Bunlardan yirmisi 
ağır surette yaralı idi. 

İspanyanın faşist mürtecilerinden kur
tulmasının yalnız ispanyollara aid h"°' 
susi bir vazife değil, fakat bütün miite• 
kamil ve medeniyetçi insanlığa aid Pia 
davadır." 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 

Marcıal Mahmud Han, bugün saat 
tt.30 da vali ve belediye reisi Muhittin 
:Uatündağ'ı makamında ziyaret etmiştir. 

* * * 
İstanbul Valisi Bay Muhiddin 

Ustündağ tarafından şereflerine veri
len Perapalas'taki öğle ziyafetinden 
sonra, muhterem misafirimiz harb aka· 
demisine gitmiş ve !}Creflerine Akade· 
mi kumandanı General Ali Fuad tara
fından verilen çay ziyafetinde bulun
muştur. 

Misafirimizin gazetecilere 
beyanaıı 

Serdar Mahmud Han, gazetecilere 
aşağıdaki beyanatta bulunmuşlardır: 

"- Büyük türk karde~leriıtıizin me
deniyet ylounda ilerlemelerini yakın

dan görmek ve Atatürk'ün rehberliği 
altında türk milletinin eriştiği yüksek 
mevkii takdir fırsatına ermek için mem· 
leketinize geldim. Biz afganlılar, türk
leri kardeş gibi severiz. İnkıtab hare
ketlerinizi ad·m adım takib ediyoruz. 
Dünya yüzünde türk • afgan dostluğu· 
nun fevkinde hiç siyasi münasebet ta
savvur edilemez. Bu ideal dostluk, iki 
aamimt kardeş arasındaki münasebete 
ben?etitebilir., 

Muhterem misafirimiz gazetecilerin 
bir sualine cevab olarak da şahsen Tür
kiye, Afganistan, İran ve Irak arasın

da bir yakınl·k tesisini görmeyi can· 
dan arzu ettiğini ve böyle bir arzunun, 
bu milletlerin inkişafı ve umumi sulha 
hizmet gayesiyle yapılabileceğini söy
lemi~lerdir. 

Misafirimiz fstanbulda iki gün kal· 
dıktan sonra Ankarayı ziyaret edecek
ler ve Bağdad • Tahran yoluyla mem
leket Jerine döneceklerdir. 

Mrıhterem misafirin hayaıı 
Bugün meleketimize gelen dost af. 

cı;an harbiye nazın mareşal Şah Mahmud 

Egede pamuk rekoltesi 
fazladır 

lktı.;at Vekaletine gelen raporlar
dan anlaşıldığına göre Ege'de pamuk 
ınahsulü umulduğundan üstün derece

dedir. Bilhassa Amerikan pamuğu to· 
bumu dağıtılan ve ekilen yerlerde diğer 
karışık cinslere nazaran yüzde yüz 

randıman alınmıştır. Bu çeşit pamukla
rın elyafı pek uzun olduğundan men
aucatcılar tarafından hararetle talep 
edilecektir. 

Bugünlerde Ege'de pamuk tetkiki 
ıeyahatine çıkan Alman pamuk itha
latını kontrol bürosu şefi Her Papps 

\te arkadaşı Bı emen fahri konsolosumuz 
lier Olcndorf gezdikleri . bölgelerde 
pamuk mahsulümüzün bu nefasetini 
her zaman tasdik etmişlerdir. 

Muhtelif defalar yapılan mahsul 1 
tahminlerine göre bu havalideki pamuk 
rekoltesi geçen yıldan 25 bin fazlasiyle 

Tefrika: No: 68 

Han'ın hayatı hakkında a~ağıdaki malQ
matı öğrendik: 

Afgan harbiye nazın mareşal Şah 
Mahmud H·an hazretleri merhum Nasir 
Şah hazretlerinin biraderleri ve şimdiki 
hükümdar Mehmed Zahir Han hazret· 
terinin amcalarıdır. 

1256 hicri şemsi senesinde tevellüd 
edip eski hükümet zamanında da mühim 
mevkiler işgal etmiş olan müşarünileyh 
hazretleri afgan istiklal harbı sırasında 
mareşal bulunan Nadir Şah merhumun 
maiyetlerinde memlekete büyük hizmet
lerde bulunmuştur. 

Afganistan Beçe sakanın tasallut ve 
istilasına maruz kaldığı zaman men'lle
ketin büyük halaskarı bulunan Nadir 
Şah maiyetinde mühim hizmetler der· 
uhte buyurmuşlardır. 

Afganistan harbiye nezareti vazife· 
si uhdelerine tefviz buyurulduğu za
man ordunun teşkil ve tensiki hususun· 
da çok meşkur hizmetlerde bulunmuş· 

lar ve memleket dahilinde Beçe Saka 
taraftarlarının tezviratiyle ikinci defa 
olarak ihtilal ve iğtişaş çıkarmış olan 
fi.mal tarafları asilerinin ve lbrahim 
bey isyan ve kıyamiyle Gedran derihil· 
leri tarafından çıkarılan ve Beçe Saka 
inlr:ılabmm neticesi addedileobilecek bil· 
tün fitne ve fesat harekatını şahsi kiya
set ve kudretiyle ve yüksek bir hissi 
vatanperveri ile tamamen tenkil ve tes· 
kin etmişlerdir. 

Samajeste Mehmed Zahir Şah buret• 
]erinin bidayeti saltanatlarında yapmış 
oldukları hizmetlerin en kıymetlisi biç 
bir sızıltıya mahal bırakmadan emniyet 
ve asayişin hüsnü muhafazası olmuştur. 

Müşarünileyh hazretleri ıu son· za
manlarda tedavi maksadiyle Avrupaya 
seyahate çıktıkları sırada bazı memle
ketleri de ziyaret ettiler. Seyahat prog• 
rammda dost ve kardeş Türkiye mem
leketini ve onun ulu ve ünlü reisini de 
ziyaret etmek mündemiç bulunuyordu. 

İki sene sınıf ta kalan 
talebeler 

Orta mekteblerde veya liselerde iki 
yıl üst üste sınıfta kalan talebelerin tali
matname mucibince mektebten kayıdla
rı silinmektedir. Eski orta mekteb ve 
liseler imtihan talimatnamelerinde bu gi
bi talebelerin meslek mekteblerine kabul 
edebileceklerine dair bir kayıd vardı. 

Bu kayıddan istifade eden talebeler lise 
ve orta mekteblerde iki sene Ü6t üste 11-

nıfta kaldıkları takdirde mea1ek mekteb. 
!erine giriyorlardı. 

Son imtihan talimatnesinden bu ka
yıd çıkarılmış olduğundan bu vaziyette 
olan talebelerin meslek mekteblerine a
lınmamalan maarif vekaleti tarafından 

bütün mekteblere tebliğ edilmiştir. 

65 bin balyayı bulacaktır. İzmir borsa
sında mevsim iptidalarından beri daha 
timdiden 7720 balya pamuk satış mu
amelesi yapılmıştır. 

· lnıada güzel ~atlar ihbsası· 
m ve en küçüklerden baılıyarak bü
tün mektehl:rde güzel sanatlar ve 
edebiyat vasıtası ile zevk terbiyesini 
daha iyi kurmak lazımdır. Gecen ı 
gün bir bb alimimizin kitabını gÖz
den geçirdim: Türkçe bilmiyor! ke
lime ve cümle zevki nedir, hatta 
böyle bir şey olduğundan belki habe-
ri bile yok! 

Belğrad, da yugoslav resmi hak
kında fikir vermek üzere tesis olu
nan resim galerisinden (bu sanatta
ki bütün fakirliğimize rağmen) da
ha mükemmel bir galeri verebilecek 

·resim servetimiz olduğu iddia olu-
nabilir. Memleketimize gelip Türki
ye'nin medeni gelişimini tetkik et
mek isteyen garblı fikir adam1arma, 
daha kaç sene, musikili veya musi
kisiz, fakat garb medeni alemindeki 
eşlerine benzer bir sahne seyTettire
memek acısına katlanabiliriz? ls
tnabu1' un, zevk Nlıihlerine vakit ge
çirtebilecek imkinlardan mahrum.Iu
ğu her tarafta söylenir olmu,lur. 
Ankaramız için daha fazla bir if ti. 
bar sebebi yoktur. Memleketin bü
tün öbür taraflarmda ise, hayat, hfla 
akşam ezanına doğN, bedestan gibi 
kapanıyor! 

Kültür Bakannmz bu yoklukla
rın sıkmbsmı belki bizlerin çoğu
muzdan fazla duyan bir hassasiyet
tedir. Onun Bakanlığı devrinde ek
lik)erimizin hiç olmazsa en mühim
lerinden kurtulacağnmza kimse şüp
he etmiyor! 

Falih İbfkı ATAY 

B. Bek Varşova'ya 
hareket etti 

Paris, 16 (A.A.) - B. Bek, dün ak

şam Varşova'ya hareket etmiştir. Öğ
renildiğine göre B. Bek, Paris'te iki 

günlük kalışı esnasında fransız bakan· 

lariyle general Rydz • Smigly'nin Pa· 

ris'i ziyaı:eti esnasında aktedilmiş olan 
anlaşmalarla meşgul olmuştur. 

B. Bek'in Paris yolculuğu ve 
leh g~eteleri 

Varşova, 16 (A.A.) - Krakovi'de 

çıkan Kuriye llluatre gazetesi B. Bek· 

in Parisi .ziyareti dolayısiyle yazdığı 

makalede, B. Bek'in fransız sıyaaal a
damlariyle yaptığı göril§melerin yal· 
mz, Cenevre toplantısından aonra teba

rüz ettiği tekilde, milletleraraaı vazi
yete değil, aynı zamanda Belçika bita
raflık t>eyannamesinden sonra fransız· 

•ann dtişündükleri milletleraraıı kon· 
feranslara da tcallOk etmif olduiunu 
bildiriyor. 

Polska Zbrojna gazetesi, Paristen 
aldığı malümata dayaııarak, görüşmele· 
rin bidayette, derpiş edildiğinden çok 
daha geniş bir çerçeve içinde cereyan 

l etmi' olduğunu bildirmektedir~ 

Paris, 16 (A.A.) - Sevil radyosu 
M:ıdride karşı yapılacak umumi taar
ruzun pek yakmda yaprlacağını haber 
vermektedir. İhtilalcilerin tayyareleri, 
çarşamba günü Madrid'i bombardıman 
ederek kışlaları tahrib etmiştir. Aynı 

radyo istasyonu, nasyonalistlerin Ovi
edoda, Aragon eyaletinde ve Madrid'in 
cenubunda ve garbında bir takım mu
vaffakiyetler elde etmiş olduklarını da 
haber vermektedir. 

Oviedo' da iki ihtilillci kol iltisal~ 
ıemin etıi 

Nasyonalistlerin 'Galiçedeki umumi 
karargahları olan Salasdan bildiriliyor: 

General Bombarte'nin kuvvetleri, 
haftalarca Oviedo'yu Astüri maden iş
çilerine karşı müdafaa etmiş olan ge· 
neral Arandanın kuvvetleri ile iltisakı· 
nı temine muvaffak olmuştur. Öte ta
raftan Martin Dlonso'nun kuvvetleri, 
Oviedoya ancak altı kilometre mesafe
cle ve şimal kısmına hikim bir vaziyet
te bulunmaktadır. İki ateş arasında kal
nuş olan marksistler, Gijon iatikame· 
tinde kaçmağa hazırlanmakta iseler de 
'imdiki halde önünde tel örgüleri bu
lunan betonlu çifte siperler arkasında 
tiddetle müdafaada bulunmaktadırlar. 

Siperlerin uzunluğu on kilometreye 
varmaktadır. 

Bilbao, da msiyeı tfeiiımedi 
Bilbao, 16 (A.A.) - SükQn hüküm 

sürmektedir. Cephede vaziyet değişme
miştir. Madrid hükümetine sadık olan 
Bask'lı nasyonalistler şelıride intizamı 

temin etmektediı:. Şehirde hiç bir anar
şist flaman görülmemektedir. Hükümet 
donanması, birkaç gün önce garb isti· 
kametine hareket etmiş ve açıkta kara
kol hizmetini görmek işini bir torpido 
muhribi ile iki denizaltı gemisine bı· 
rakmıştır, 

Bir ıehir asiler wrafıntln alındı 
Sevil, 16 (A.A.) - General Kueipo 

dö Lano, bura rady06Unda neşrolunan 
bir tebliğinde nasyonalistlerin Naval 
Karnero'yu zaptetmi9 olduklarım bil· 
dinnektedir. 

I hıilalciler bir hükümeıçi 
tayyareyi dü§ür'düler 

Burgos, 16 (A.A.) - Madrid bükü· 
metine aid bir tayyare Toledoda yere 
düşürülmüş ve paraşütle atlamaya mu
vaffak olan pilot esir edilmiştir. 

B. Sıalin'in iapmıyol komüniaı 
partisine ıelgraf ı 

Moskova, 16 (A.A.) - 1apanyol ko
münist partisi merkezi komite tarafın
dan gönderilen selim telgrafına ceva
~n B. Stalin bu komiteye apğıdaki 
telgrafı yollamıştır: 

"Sovyetler Birliği işçileri, İspanya• 
nın ihtililci kütlelerin ellerinden gelen 
yardımı yapmakla vazifelerini yerine 
getirmiş bulunuyorlar. Sovyet i'çileri, 

General Dö Lano' ya su.ikası 
Paris, 16 (A.A.) - Madridden bil' 

dirildiğine göre birkaç gün önce nas• 
yonalist general dö Lanoya lC.lrşı bio 
suikast yapılınış.tır. Bu suikastin faili 
olan marksist general Kamp'ın oğlunu11 
intihar ettiği söylenmektedir. General 
Laho kolundan hafif surette yaralan~ 

mrtşır. 

Kısa dış haberler 
"' Londra - (Royter Moskovada11 

öğreniyor) Bir l?uzkıran gemisi Sihir• 
yanm şimali garbi sahilinde 19 ada ket• 
fetmiştir. Bu keşfin şimal denizind« 
münakalatı kolaylaş_tıracağı sanılma](.. 

tadır. 

* Tiran - Amavutluli bükümetlı 
Draç limanının in~sı ve modemleştt... 
rilmesi için bir italyan bankasından 

3.735.000 altın frank ödünç almiftır. 
• Nevyork - Lltterary Digest mec. 

muasının, ctımıır reisi seçilJ\inde kimin 
kazanacağı hakkında açtığı hususi an
kete 48 saatte 1.811.489 cevab gelmif v• 
bunlardan 1.004.086 i B. Landon lehine 
rey vermiştir. 

* Paris - Sen nehrinde işleyen mav
nalar tayfaları grev yapmiflarsa da pat. 
ronlarla işçi ku~ları arasında· bir an• 
lqma yapılarak mesele ballolunmut v• 
it yeniden başlamı,tır. 

• Paris ...,.. Deniz bakanı, içinde lSOÖ 
işçi çalışan ve bir aydanberi grevci a
mele tarafından işgal edilmit olan 
Sautter • Harle fabrikasına el koymllf
tur. Bu karara sebeb, grev yüzünden 
Strasburg ve Diinkerk zırhlılarının in
patrnın gilçlilğe uğramasıdır. 

• Paris - Fransa bankası hissedar
ları asamblesi evelki ak,am 1300 hisse. 
darın iştirakiyle toplanmııtır. Toplan• 
tıda B. Juho aleyhinde başlayan nmııa.. 
yiş ve gürültüler, müdür • B. Labeyrf• 
nin nutkuna kadar devam etmic;tir. Mii-ı 
dür hissedarlara bankanın yeni teşkili
trnrn kendi menfaatlerine halel getir• 
miyeceğini ve istikrar sermayesi mua• 
melelerinin de knedilerine dokunmıya
cağrnı bildirmiştir. 

• Selanik - İçinde yüzlerce hasta 
bulunan belediye hastahanesinde yan
gın çıkmıştır. 2 ölü ve birçok yaralı 

vardır. Hasar birkaç milyonu bulmali• 
tadır. Bazı hast.alarrn lkibeti de meç• 
huldür. 

MISIR'DA: 

Kredi F onsiye keşidesi 
Kahire, 16 (A.A.) - Mısır fonsiye-

ninin yüzde üç faizli obligasyonlanrun• 
15 ilkteşrin 1936 tarihinde yapılan çeki• 
lifinde: 

1903 de ihraç edilen tahvillerden 
626.251 numara yüz bin. 

1911 de ihraç edilen tahvillerden 
239.652 numara elli bin fraıık kazanmıı· 
tır. 

BiLOOiiYEN iNSAN 
dakinden fazla malik değildir. Belki de vasati 
ömrün devamı daha fazla ise de uzun ömürlü· 
lük azalmaktadır. 

yet etmez olunca uzun zaman z.ahiren genç gö
rünmüş olan kadınlar, analannın o yaşlardaki 
halinden çok kötü bir vaziyete düşmektedirler. 
Yirmi yaşındalar imiş gibi tenis oynayıp dana 
eden, ihtiyar kanlanndan yakalannı kurtanp 
genç kadınlarla evlenen sözüm ona delikanlılar 
beyin sulanmasına, kalb ve böbrek hastahkları· 
na maruzdurlar; bazen de cedlerinin saban sü
rüp işlerini metanetle idare ettikleri bir yaşta, 
birdenbire yataklannda, bürolarında veya golf 
sahasında ölüvennektedirler. Modem hayatın 
bu iflcismm sebebini bilmiyoruz. Muhakkak 
bunda ijiencilerle hekimlerin mesuliyet hisseleri 
pek azdır. Ferdlerin miaddan önce eskiyip işe 
yaramaz hale gelmelerini intaç eden sebebler, 
belki, her türlü ifratlar, ekonomik emniyet ek· 
aikliği, meşguliyetlerin çokluğu, ahlaki disiplin 
yokluğu, kaygılardır. 

la beraber, uzun ömü_rlülüğün irsi olduğu ve 
yetişme şartlarına bağlı bulunduğu da besbelli .. 
dir. Ömrün uzun sürdüğü aileler mensublan 
gelip büyük tehirlere yerleşince, bir iki nesil 
sonra, ihtiyarlığa kadar yaşama kabiliyetini 
kaybetmektedirler. Halis kandan olan ve bün .. 
yelerindeki irsi haller iyice bilinen hayvanların 
tetkiki bize, muhitin ne dereceye kadar uzun 
ömür üzerinde müessir olduğunu öğretebilir. 
Birçok nesiller devamınca kardeşler arasındaki 
çif tleşmelerden gelme bazı fare cinslerinde ha
yatın imtidadı pek değişmemektedir. Fakat ba-

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

v 
l1zun Ömür, - Hayatm müddetini uzatmak 

!:;:!dir. - Bunu yapmak arzuya şayan mıdır? 
insanların en büyük arzusu ebedi genelik· 

·r. Merlin'den Cagliostro'ya, Brown - se~ard 
e Voronoff'a kadar şarlatanlar ve alimler ay

hulyanm peşinden gitmişler ve aynı mağlu
iyete uğramışlardır. Hiç kimse o fevkalade sır· 
lteşfede:rıemiştir. Halbuki ona gittikçe daha 
k muhtacız. ilmi medeniyet bize ruhun alemi-

i kapamıştır. Bize kalan yalnız maddiyetin ale
idir. Şu halde bizler vücudumuzun ve zeka
ızm kudretini olduğu gibi muhafaza etmek 
tıranndayız. İştihalan eksiksiz olarak tatıni· 

ve dış alemi fethe yalnız gençlik kuvveti im-
" n verir. Gençlik kuvveti, modem cemiyette 
esud yaşamak istiyen için elzemdir. Bizler, 

lerimizin hulyasmı bir dereceye kadar tahak· 
k ettirmiş bulunuyoruz. Gençlik faaliyetini 
ha çok zaman idame ediyoruz. Fakat ömrü· 
·· zün uzunluğunu ziyadeleştirmeğe muvaffak 

adık. Kırk beş yaşındaki bir kimae, bu asır
da seksen beşine erişmek taliine, geçen asır-

İjienin ve hekimliğin l>u liudretsizliği acayip 
bir hadisedir. Ne evlerin ısıtılmasında, havalan· 
dmlmasında ve aydınlatılmasında tahakkuk et
tirilmiş olan ilerlemeler, ne beslenme ijieni, ne 
banyo salonları, ne sporlar, ne mevkut hekim 
muayeneleri, ne de mütehassıslann çoğalmasJ 
insanın azami mevcudiyet müddetine bir gün 
bile ilave etmiş değildir. Bunlara bakarak farz· 
etmemiz mi Jaznndır ki ijienciler, fiziolojici şi .. 
miciler de ferdin hayatım tanzimde politikacı· 
larm, ekonomicilerin ve finansçıların milletin 
hayatını teşkilatlandırmakta muvaffak olama
mış olduklan gibi muvaffakiyetsizliğe uğramışlar• 
dır~ Muhtemeldir ki modem şehir halkınca ka· 
bul ve tatbik eclilmekte bulunmuı olan konfor 
ve yaşama tarzı bazı tc.f ü kanunlan ihlal etmiş 
olsun. Halbuki erk.eklenn ve kadmlann manza .. 
ralarmda göze görünür bir değişiklik vakidir. 
İjien, spor itiyadı, bazJ gıdalamı tahdidi, güzel
lik salonlan, telefon ve otomobilin doğurduklan 
sathi faaliyet sayesinde herkeste daha çevik, 
daha canh bir hal vardır. Kadınlar, elli yafında, 
hala gençtirler. Fak.at modem terakki bize saf 
altınla birlikte birçok da kalp para getİrmİ§tir .. 
Cenahın düzeltip gerdiği yüzlerde çöküntü bq
laymca, masaj yağların hücumunu tevkife kif&ı! 

Uzun ömür davasını yalmz fiziolojik devam 
mekanizmalarının tahlili sayesinde halletmek 
kabil olsa gerektir. Bu tahlil de, henüz kul
lamlabilecek derecede eksik.siz değildir. Demek 
ki insan hayatının uzatılması imkanını tamamiy· 
le ampirik tarzda aramağa mecburuz. Her mem· 
lekette birkaç tane yüz yaşını bulmuı insanın 
mevcud ohnası bizlerin gelip geçici kudretimi· 
zin bürhamdır. Diğer taraftan, bu amgönnüı 
inaanlann müşahedesinden, fimdiye kadar, hiç 
ae faydalı bilgiler ietihaal edihnemiıtiı-. Bunun .. 

zı muhit şartlarım, mesela meskeni tadil ede
rek bu hayvanlar kafeste tutulacağına yuva 
kazmağa ve iptidai bir yaşama tarzı içinde yan 
serbest bulunmağa bırakılacak olurım hayat kı
salmaktadır. Bu hadisenin sebebi hayvanların 
durmaksızın biribiriyle döğüşmeleridir. Mesken 
değiştirilmiyerek bazı gıda unsurlan kaldmJa .. 
cak olursa hayat gene azalmaktadır. Bunun ter• 
sine olarak, ne mesken ve ne de gıdanm mikdar 
ve kefiyeti tadil olunmıyarak hayvanlaı haftada 
iki gün aç bırakıldığı takdirde hayat dikkate la· 
yık bir derecede uzamaktadır. Bu basi1; değişik· 
liklerin bile ömrün uzunluğu üzerindeki tesiri 
aşikardır. Buna bakarak hükmedebiliriz ki in· 
sanlann ömrü de bu gibi usullerle uzatılmak'. 
kabildir. 

'(Sonu var) 



SAYFA 6 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL10t 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

19000 kilo sade y&ğr alınacaktır. Tahmin bedeli 18262 lira 80 
lforuştur. 

2 - Şartnanıesi her gün komisyonda görUlebilir. 
'3 - Eksiltme 21-10·936 çarşamba günü saat 15 de Selimiyedc 

tUm askerlik dairesindeki askeri satın alma komisyonunda olacak
tır. 

~ - Eksiltme ı(apalı zarf usuliyle olac.:Ktn•. 
5 - Yağın muvakkat teminatı 1369 lira 71 kuruştur. 

• 6 - Teklif mektupları 21-10-936 çarşamba gtinü saat on dörte 
1Cadar satın alma komisyonuna verilecektir. Bu saatten sonra mek
tuplar kabul edilmez. 

1 - Şartnamenin 4. üncü maddesinde istenilen vesikalar temina-
tın konduğu zarf içerisine kanulmuş olacaktır. (1119) 2-4722 

İLAN 
1 - Mityat kıtaatının senelik ihtiyacı için 288000 kilo fabrika 

unu 21-10-936 tarihine müsadif çarşamba günü saat onbe§te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. 

2 - ·unun teminatı muvakkateleri ?160 liradır. istekliler şartna
meyi bulundukları yerin satın alma komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin yukarda yazılı teminatları ile mez
kur gün ve saatte Mityat alay satın alma komisyonuna müracaat-
ları. (1137) 2-4686 

İLAN 
İstanbul kumandanlığına bağlı kıtaat hayvanatı için 600 ton yu

laf 19-10-936 pazartesi günü saat onbeşte kapalı zarfla satın alına
caktır. Muhammen tutarı 37500 liradır. Şartnamesi komisyonu
~uzda gö_rütdüğü gibi 250 kuruş mukabilinde verilebilir. İsteklile· 
nn 2813 Iıarhk ilk teminat makbuz veya mektubunu ve 2490 numa
ralı kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesaikla beraber ihalenin en 
az bir saat eveline kadar teklif mektubunu Fındıklıdaki komutan-
lık satın alma komisyonuna vermeleri. (1165) 2-4693 

Cinsi 

Pirinç 

Mikdarı 
Kilo 

4000 
3500 
ısoo 

3000 

lLAN 
Muhammen B. 

Lira 
1000 

525 
225 

1050 
210 

75 
1500 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

Kuru fasulye 
Nohut 
Makama 
Şehriye 
Mercimek 
Toz şeker 
"Kuru üzüm 

600 
500 

5000 
1000 250 ~-------------'---

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

zak 2 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme su
retiyle satın alınacaktır. İsteklilerin yukarıda muhammen bedel
lerine mukabil yazılı 362 lira 62 kuruşluk teminat akçalarını Kı· 
rıkkale Askeri Fabrikalar Muhasebecitiğine yatırarak betli gün 
ve saatte Mp. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (1308) 2-4904 

1LA'T 
Ginsi Mikdarı M ımmen B. ilk teminatı 

Kilo ı,ira Lira Kr. 
Ekmek 4SOOO 49SO 374 zs 

Kırıkkale Askeri Sanat Me1!tebi talebesinin iaşeı.i için ihtiyaç 
olan 45000 kilo .. kmek 2 ikinci teşrin 1936 pazartesi günü saat 14 de 
açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. İstekiileriıı yukarıda ya
zılı muhammen bedeline mukabil 374 lira 25 kuruş ilk teminat ak
ç•Ierini Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğ"ine yatırarak 
belli gün ve saatte ıdp. Sa. Al. Ko. na gelr..eleri (1307) 

2-4903 

İLAN 
1 - Giresun garnizonu ihtiyacı için 200000 kilo un kapalı zarfla 

satın alınacaktır. Tahmin bedeli 30,000 liradır. 
2 - Şartnamesi Giresun alay satın alma komisyonundadır. 

. 3 - Eksiltme 20-10-936 sah günü saat 15 de alay satın alma ko
mısyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 2250 liradır. 
5 - Zarflar saat 14 de alay r.atın alma komisyonuna verilmiş 

olacaktır, (1238) 2-4790 

İLAN 
1 - Amasya garnizonunun senelik ihtiyacı için alınacak olan 

22.1000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Tah 
mın bedeli 30940 liradır. 

2 - Şartnamesi alay satın alma komisyonundadır. 
• • 3 - Eksiltme 23.10-936 cuma günü saat ıs de Amasyada a1ay 

ıdman yurdunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı 2320 lira SO kurustur. 

k 5. - İsteklilerin maliye vezne makbuzu Jveya banka bektubu ile 
omısyona müracaatları. (127S) 2-4851 

•r..AN 

l 
l - Müstahkem mevki ihtiyacı için kapalı zarf ile 138000 kiloyu-

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

tahkem mevki. sat.ın atına ~omisyonunda yapılacaktır. " 
I' 4 - ts:eklılerın ihale~en bir saat evvel teminat akçaları olan 570 
ırayı ve ıhale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir 

saat evvel komisyona 11\Üracaat etmeleri. (1334) · 2-4941 

İl.AN 
k'I 1 -

1
Mfiistahkem mevıp kıtaat ihtiyacı için "kapalı zarf ile 116000 

1 0 yu a satın alınacaktır. 

t
• 2 - Yulafın beher kil~suna 5,50 kuruştan 6380 lira fiat biçitmi~
ır. 

h~ - İhalesi 30-10-936 cuma aünü ve saat ılS de Canakkale müs-
ta ı:"m k' '"' · 

4 
~ mev 1• satı.o alma komisyonunda yapılacaktır. 

l' -:- İ~teklıler ıhaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 479 
ırayı ve ıhale .kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir 

saat evvel komısyona müracaat etmeleri (1333) 2-4940 

Cinsi 
İLAN 

Miktarı Fiatı Şartname thalc tarihi günü saati 
parası 

U
n kuruş 
~ . 360000 S0400 2S2 1!>-10-936 pazartesi ıo 

Sıgır etı 110000 22000 ooo 19-l0-936 15 
1 - Samsun °arn'z d b l .. 

... 
1 onun a u unan kıtaların ihtiyacı olan yu-

karda yazılı un ve sığır etine ait şartname! · k d ı f' t 
la almak ve görmek isti.,..nlerin her gu··n t~.rı ba_rşısındak~azkı 1~ -

l 1 
. J , - um ınasm a ı omıs· 

yona ge me erı. 
_2 - ~~siltm~ yukarda yazılı tarin.erde kapalı zarfla olacaktır. 

Sr •Ti r etının temınatı muvakkatesi 1 - lira unu t · t k 
katesi 3770 liradır. - n emına 1 muva " 

3 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3 Uncli maddelerı'nd k" 'k ı • kl.f k e ı vesı a ar-
la. temınat ve ~e ı me tuplarını ihale saatin{len bir saat evel ko-
mısyona vermış olmaları. (1144) 2-4689 

İLAN 
ı - Ankara garnizonu dahilindeki erler için 450 ton buğdayın 

öğüdülmesi k~palı z.a~fla. mün~kasaya konulmuştur. 
2 - thalesı 24 bır!ncı teşrın 936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 _ Tutarı 7875 Iıra olup muvakkat teminatı 590 lira 62 kuruş-

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

görülebilir. . . .. . . s _ f steklilerın bellı gun ve saatten bır saat evvelıne kadar ka-

ULUS 17 ILKTEŞRIN 1936 CUMARTESi 
~ 

Pazarlık suretiyle eksiltme ilanı : 

İçel ilhaylığı Nafıa Direl\:törlüğü.n
deiı: 

ı 1 MİLLI MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR 

1 - 30/9/1936 tarihinde l<apalı zarf usulü ile elisiltmesi··;;;~~k·~;~·· 
rer ve (20220) lira 44 kuruş bedeli keşifli Mersinde ilk okul yapısı 
ikmal in§aatına talip zuhur etmediğinden bu tarihten itibaren bir 
ay zarfında pazarlığa konulmuştur. 

2 - Eksiltme 31-10-936 cumartesi günü saat 10 da İçel Vilayet 
encümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartname ve evraklar şunlardır. 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Ke~f, silsilei fiat ve meteraj cetvelleri. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedebiz olarak Nafıa M\i

dürlüğünde görebilirler. 
4 - Eksiltmeye. girebilm~k için isteklinin (1516) lira (.54) ku

ru§ muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

Ticaret odası, Nafıa Bakanlığından aldığr müteahhitlik ehliyet 
vesikasını getirmesi lazımdır. 

S - İsteklilerin yapılacak iııin mesuliyeti fenniyesini deruhte 
edecek bir mühendis veya mimar bulundurmayı teahhtit etmiş ol
ması lazımdır. 

6 - İsteklinin fazla malumat almak, isti yenlerin İçel ·Nafıa Mü-
dürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. (1902) 2-4873 

Ank.ara Asb.:erlil{ Suhesindeıı : , 
1 - Şimdiye kadar muvazzaflık hizmetini yapmamış tam hiz

metli Topçu, Hava, Süvari. İstihkam, Muzika, Muhabere, Demiryol; 
Nakliye sınıflarının 316 dan 330 

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

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

4 - Bunlardan bedel vermek isteyenler şubeye çağrıldıkları 
günden•bir gün evveline kadar verel.ıilirler. 

S - Her er yeni Nüfus cüz~anlariyle geleceklerdir. 
6 - Ankara Askerlik şubesı mıntakasmda bulunan ve yukarı

daki doğumlu yabancıların da şubeye gelerek askerlik i~lerini ara
malım ve bu ilanın bu gibi yabancılar hakkında tebliğ mahiye· 
tinde olduğu. (1342) 2-4930 

1 D. O. YOLLARI VE LIMANLARI UMUM 
MODORLOCO S. A. KOMİSYONU iLANLARI: 1 
Haydarpaşa dalga kıranının takviyesi için lüzumu olan ve He· 

reke istasyonu civarında 66 + 450 kilometrede bulunan taşların oca· 
ğından lağımla cıkarılaral<: kaldırılmak suretiyle M3 8500 blok ve 
blokların ihzarı -esnasında hasıl olacak taşlardan M3 4000 balastın 
ihzarı ve hat kenarında idarece gösterilecek yere nakli ve vagonla
ra kolcıylıkta tahmil edilebilecek tarzda ve ölçülmesi kabil hendesi 
şekillerde idare memurunun vereceği talimat dairesinde kordon ha
linde depo edilmesi ve vagonlara tahmil ve teslimi 24457,5 lira tah
min bedeli üzerinden 26.10.936 pazartesi günü saat ıs de Haydar
paşada gar binası dahilindeki l inci işletme komisyonu tarafından 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1835 liralık muvakkat teminat ver • 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ayrıca ehliyet vesikalar~· 
nı muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü saat 14 e kadar komıs-
yon reisliğine vermeleri lazımdır. . . . 

Bu işe aid şartname ve genel şartname ıle mukavele p~o}esı Hay
darpaşada komisyon kaleminden 62 kuruş bedel mııl:abılınde ve-
rilmektedir. (1699} 2-4813 

1LA N 
Muhammen bedeli 1316 lira olan kurşun levha 2-11-936 pazarte

si günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe ignnek istiyenlerin 98. 70 liralıl. muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7-S-936 tarih 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş ~lan talimatname dair~sindc al.ın~~ş 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komısyon reıslıgı· 
ne vermeleri lazımdır. 

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

2-4922 

nunun 2.3 üncü maddeleri mucibince vesikaları ile birlikte teklif 
mektublarmı komisyona 'vermeleri ( 1298) 2-4872 

Cinsi 

Beyaz peynir 
Zeytin tanesi 
Çay 
Sabun 

M.':darı 
Rılo 
1000 
ısoo 

60 
3000 

lLAN 
Nt •• ııammen B. 

Lira 
600 
600 
240 

1200 

İlk temiı 
Lira 

':ı 
Kr 

-2640 189 00 
Kırıkkale Askeri Sanat Mektebleri ihtiyacı olan dört kalem er

zak 2 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme su
retiyle alınacaktır. İsteklilerin yukarıda muhammen bedellerine 
mukabil 198 liralık teminat akçalarını Kırıkkale Askeri Fabrikalar 
Muhasebeciliğine yatırarak belli gün ve saatte Mp. satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (1 "6) 2-4902 

lLAN 
712400 kilo vulaf veya arpa ?'·.;;a~ .. ktır. Yulafın tahmin bedeli 

-18087 lira arpanın tahmin bedeli 40393 lira 8 kuruştur. 
2 - Alınacak yulaf veya arpanın şartnameleri komisyonda her 

gün görülebilir. 
3 - Eksiltme 19-10-936 pat!rtesi günü saat 11 de Selimiyede 

tilm askerlik dairesi binasında toplanan askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme ka}Jalı zarf usulü iledir. 
5 - Yulafın muvakkat 3606 lira 53 kurustur. Arpanın 3029 lira 

48 kuruştur. ~ 
6 - Teklif mektupları 19-10-936 pazartesi günü saat ona kadar 

satın alma komisyonuna vermiş olacaktır. Bu saatten sonra mektup
lar kabul edilmez. Şartnamenin 4. üncü maddesinde istenilen vesi
kalar teminat kondugu zarf içerisinde konulmu~ olacaktır. (1118) 

2-4723 

!LAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 52000 kilo nohut 9 ikinci 

teşrin 936 gününe müsadif pazartesi günü saat ıs de kapalı zarfla 
alınacaktır 

2 - Şartnamesi hergün parasız komisyonda görülebilir. 
3 - Tutarı 7800 lira olup muvakkat teminatı 585 liradır. 
4 - İsteklilerin kanunun 2,3 üncü maddelerindeki vesikalarla 

teklif ve teminat mektublarını havi zarflarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonu· 
na vermeleriJ (1373) 2-5009 

Benzin: açık eksiltme ite on ton benzin alınacaktır. Hepsinin 
tutarı (3550) liradır. Evsafı komisyonumuzdan parasız olarak veri· 
lecektir. İhalesi: 23.10.936 cuma günü saat on birdedir. İlk teminatı 
266 lira 2S kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte ihale gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna 
gelsinler. (268) 2-483Q 

B1L1T 
1 - 6SOO metre mavi renkte kışhk elbiselik kumaş kapalı zarfla 

eksiltmeye konmu~tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 17875 lira olup ilk teminatı 1340 lira 

63 kuruştur. 
3 - İhalesi 21-10-936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Nümune ve şartnamesini görmek istiyenler her gün saat 15 

den 16 ya kadar komisyona müracaat edebilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun istenen bitgelerile temin 

ve teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 10 a kadar M. M. v. 
Satın alma komisyonuna ge1meleri. (1130) 2-4683 ı 

BİLİT 
1 - Beher tanesine biçilen ederi 20 lira olan 165 tane altlı, Ustlü 

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

ihale gün ve saatında M. M. V. satın alma ko. da bulunmalar1.; 
(1155) 2-4692 

BİL İT 
33 kalem balestik, tathir ve mesaha malzemesi pazarlıkla alına• 

caktır. Hepsinin tutarı bin liradır. Listesini görmek ve almak i .. ti• 
yenler komi.syonumuza gelsinler. İhalesi 11-10-936 çarşamba giinil 
saat on birdedir. (1352) 2-1946 

'B l L 1 T 
1 - Beher tanesine biçilen de. i ııltı kuruş olan iki milyon tano 

muhtelif renk ve numarada makara kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muşutr. 

2 - İhalesi 5 ikinci teşrin 936 per~embe günü saat ıs de Ankara 
da M. M. V. satın aıma KO. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 600 kuruşa M. M. V. SA. AL. KO. dan alıııır~ 
4 - !Ik teminatı 7250 liradır. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu• 

nun 2 ve 3 ün::ü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif :nek• 
tublarını ihale saatı.~den en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (930) 2-4437 

BİLİT 

ı - H erbir tanesine bi~ilne ederi 10 Kuruş otan 17.000 tane men .. 
dil açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isteyenle• 
rin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin• 
de yazılı vesikalarla birlikte ilk teminat olan 127,5 liralık teminat• 

. larını ihale günü olan 4-11-936 çar§amba günti saat 15 de M. M. 
V. SA. AL KO. na getirmeleri. (1403) 2-5015 

BİLİT 

Herbir tanesine biçilen ederi 65 kuruş olan 4400 tane yüz hav• 
lusu agık eksiltme ile alınacaktır. 

Şartnamesini parasız almak ve görmek isteyenlerin hergün 
öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla 214,S liralık ilk teminat mektublarını ihale günü 
olan 4-11-936 çarşamba günü saat 10 da M. M. V. SA. AL KO. na 
getirmeleri. (404) 2-5016 

BİLİT 

- Herbir çiftine biçilen ederi 160 kuruş olan 2.200 çift ter .. 
tik açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isteyenle
rin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin· 
de yazılı vesikalarla 264 liralık ilk teminatlarını ihale günü olan 
4-11-936 çarşamba günü saat 14 de M. M. V. SA. AL. KO. ge-
tirmeleri. (1405), 2-5017 

BİLİT 

ı - Herbir çiftine biçilen ederi 160 kuruş otan 2.200 tane el• 
diven açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isteyenle• 
rin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. ., 

3 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 ündi maddelerinde 
yazılı vesikalarla ilk teminatı olan 264 lira ile birlikte ihale güni.1 
olan 4-11-936 çarşamba günü saat 11 de M. M. V. SA AL. KO. na 
gelmeleri. (1406) 2-·S018 

BİLİT 
1 - Herbir takımına biçilen ederi 110 kuruş olan 6.600 tane fil· 

dekoz fanile ile 6.600 tane don kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek iste• 

yenlerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminatı 544.S liradır. 
4 - İhalesi 5-1-936 perşembe günü saat 15 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin· 

de yazılı vesikalarla birlikte ilk teminatlarını teklif mektubları 
ile ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. SA .AL KO. na 
vermeler. (1407) 2-5019 

BİLİT 
1 - Herbir tanesine biçilen ederi 300 kuruş olan 200 tane çay• 

danlık pazarlıkla satın alınacağından pazarlığa gireceklerin 45 li· 
ralık teminatları ile birlikte pazarlık günü olan 22.10.936 perşem• 
lbe günü saat 11 de M. M. V. SA. AL. KO. na gelmeleri. 

(1408) 2-5020 

ANKARA BELEDiYE REISLICI ILANLARJ 1 1 
1 - 1 teşrinisani - 936 tarihinden itibaren semerli ve küfeli hanı• 

mallık usulü kaldırılacaktır. 
2 - Küfeciler nakliyatı el sepetleriyle yapacaklardır. 
3 - Mobilye, ev ve tüccar eşyası nakliyatı araba ve diğer vasıta 

ile yapılacaktır. 
4 - Havaleli eşyayı gündüz nakletmek yasaktrr. Bunlar gece 

saat 20 den sonra nakledilecektir. 
S - 1 • teşrini sani • 936 dan sonra buna riayet etmiyenler ceza• 

lnadırılacaklardır. (1365) 2-4956 

Askeri Fabrilialar 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 m.ılı olanlar saat 13 den sonra istasyon ya· 
nındaki Askeri Fabrikalar Umuw Müdürlüğü binas•ndaki sigorta 
sandığına müracaatları. (1377) 2-4975 
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Mevaddı müştaile ilanı 

Karacabey Harası 
l\1üdürlüğünd0n : 

Hara ihtiyacı için 86.800 litre moto:in, 5.500 litre vakum, 25:500 
litre gaz, 5,500 litre benzin ve 2.100 kılo gres kapalı zarf usulıyle 
eksiltmeye konmuştur. Hara teslimi Motorinin litresin~ ? k~ruş ;'a
kumun litresine 17 kuruş gazın litresine 21 kuruş, benzının lıtresıne 
27 kuruş ve gresin kilosuna 23 kuruş muliammen kıymet takdir edil
mistir. 

. Bunların hepsi için 1002 lira muvakkat teminat alınacaktır. Ek
siltme 2 - teı;rinisani • 936 pazartesi günü saat 15 de Hara merkez 
binasında yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul, 
Ankara Bursa Baytar Müdürlükleriyle Hara Müdürlüğüne müra
caatları' ve isteklilerin 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihatat 
kanununun ahkamına göre teminat ve vesikalariyle birlikte eksilt
me günü saat on beşe kadar mektuplarını Hara merkezinde müteşek
kil satın alma komisyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. (2145) 

2-5024 

- ' 
Uzunl{öprü Belediyesinden: 
Ka;Jalı zarf usuliyle münakasaya konulan Arazöze talip zuhur 

etmediğinden aynr şartname dahilinde bu işin bir ay zarfında ve 
pazMİik suretiyle bitirilmesine karar verilmiştir. 

fstel·lilerin Belediyeye müracaatları. (2181) 2-5026 -· 
Çankırı Asliye Mahkemesinden: 

Çankırı'nın Alaca Mescit mahallesinden Süt emmez oğlu !sınail 
kızı Hacerenin Cankırının Karataş mahallesinden Hacı Bayram oğ
lu Mehmet aleyhine ikame eylediği boşanma davasından dolayıma
halli ikamet meçhul olmasına ve kendisine ilanen tebliğat ya
pılmış oldııour.dan müddei aleyhin gıyabında yapılan duruşmada 
müddei alevh muamilevhin bir ay zarfında hanesine diinmek ve aile 
vazifelerini ifa etmek ü .. ere ihtarına ve işbu ihtarın da ilanen icra
sına 17 - eyJUl - 936 tarih"nde karar verilmiş olduğundan tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere keyfiyet gazete ile ilan olunur. (1409) 

2-5021 

Çan cın Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Hoca İbrahim malıallesinden miralay oğlu hacr Mehmet liızı 

Tefarigin cankınlı olup Erzurumda inhisarlar başmüdürü Cemal 
;:e valideı: i Hamide ve Tokat inhisarlar memuru Ali Cevat aleyhle-
rine açtığı izalei şuyu davasından dolayı yapılmakta olan mahke
mede kcsfi yapılarak taksimi kabil olmayan mezkur haneden do
layı müddei aleyhlerden Ali Cevadın tebligat üzerine gelmeme· 
sinden ve giyab karam~a da mahalli ikameti meçhul bulunduğu 
beyaniyle iade kılınmasından dolayı ilanen tebliğine karar veril
miş ve mahkemesi de 20 teşrini evvel 936 salı günü saat 15 mual· 
lak bulunmuş olduğundan yevmi mezkurda mahkemeye gelmedi· 
ği SPrette mumaileyhin gıyabında mahkemenin ruyet olunacağı ve 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur (1410) 2-5022 

"" '"n 1at ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

İskan Um1ım l\'lüd ürlüğünden : 
Orta anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, Tokat 

ve Sivasın Şarkışla kazalariyle di ğer yerlerde iskan edilen ve e
dilecek olan göçmenler için (2000) çift ( 4000) adet öküz pazarlıkla 
satın :ılmacaktır. 

Pazarlık 26-10-936 güniinde saat 15 de Sıhhat Vekaletinde ya
pıl~caktır. 

İdari ve fenni şartnameler İstanbulda iskan müdürlüğünde. 
Ankarnda 1s~5n umum müdürlüğünde mevcuttur. İsteyenler bu 
yerlerden şartnameleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek için her talip (4000) öküz için teklif edeceği 
fiyatrn %7,5 nisbetinde muvakkat teminat vermeğe mecburdur. 

Muvakkat teminat vermeyenler pazarlığa iştirak ettirilmezler. 
(1396) 2-5010 

Çorum Vilayeti Nafıa Diı~ektörlü
ğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Sungurlu _ Çerikli yolunda yeni· 
den rapılacak 2xl0 asıkhğmdaki beton arme Kemalli köprüsüdür, 

Bu i~in keşif bedeli 11500 liradır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayınrırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni ve hususi şartnameler 
E - Keşif ve silsileli fiat metraj cetvelleri 
F - Proje 

İsteyenler bu evrakı Çorum Nafia dairesinde görebilirler. 
. 3 - Eksiltme 936 yılı ilk teşrininin 23 üncü cuma günü saat 15. 
de Çorum Vilayet makamında toplanacak komisyon tarafından ya·. 
Pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (862.50) lira muvak· 

kat teminat vermesi, bundan başka aıağıdaki vesikaları haU olup 
göstermesi lazımdır. 

Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika ve bu itleri 
yapabileceğine dair Nafia Vekaletinin ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
1. saat evveline kadar Vilayet Makamında toplanacak eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde v~rilecektir. Posta ile gön
derilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmi~ olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıı bu· 
lunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1293) 2--4867 

I\'laliye V ekfiletinden : 
İhaleleri müteakip temamı 1stanbul'da lijzum gösterilecek ma• 

halle teslim edilmek üzere Zonguldak tipinde nikelsiz (O) (1) ve 
(2) numaralı kömür sobalarından dokuz yüz altmış be§ adedi pa• 
zarlıkla satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli on yedi bin yüz seksen bir lira otuz yedi liu· 
ruş ve 2490 numaralı kanunun yirminci maddesine göre pazar· 
lığa iştirak edebilmek için verilecek kati te'minatt ikibin beşyüz 
Yetmiş yedi lira yirmi bir kuruştur. 

Şartname Levazım Müdürlüğünde ve 1stanbulda Dolma hah· 
Çede Maliye evrakı matbua anbarında görülebilir. 

' . Pazarlığı 19/10/936 Pazartesi günü saat on beşte Levazım MU· 
dürlüğtinde toplanan Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
b" ~stekliler, te'minat makbuzu veya banka kefalet mektubiyle 
ırlıkte o gün ve saatte Levazım Müdürlüğündeki Komisyona 

gelmeleri. (1302) 2-490) 

I 

' 
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· Anliara biı·inci mıııtaka tapu sicil 1 Erzurum ü~üncü lT ı 

mu ıafızlığıııdan: 1\1 .. f tt~liğindeıı : 
Ankaranın Delilertepesi mevkiinde kain olup verginin 318 kay· 

dında Hacı Memiş oğlu Tahsin ve 927 kaydında Komiser Tahsin 
adına yazılı ol"n bağın adı geçen Tahsin'in veresesi tarafından se
netsiz tasarrufattan tapuya tescili istenilmiştir. 

Tapu sicillinde mukayyet olmadığı anlaşılan bu bağın mülkiye
tinin tahkiki için 26.10.936 pazartesi günü saat 10 da yerine memur 
gönderileceğinden bu yerde benim h:lkkrm var diyenlerin ellerinde
ki bel~e ile birlikte Ankara Birinci Mıntaka Tapu Sicil Muhafızlr
ğma ve yahut yerine varaack memura baş vurmaları bildirilir. 

(1399) 2-5012 

l{ars '1ılayeti Nafıa 
Direktör üği.inden : 

1 - Kars şehrine on altı kilometre mesafede bulunan Borluk 
mcnbaı sularının Nafıa ve Sıhhat Vekaletlednden musaddak 123062 
lira 92 kuru~luk proje üzerinden ihale inşaatı 12-10-936 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle uzatılmış ve pazarlrğa bırakılmıştır. 

2 - Pazarhk 2-11-936 pazartesi günü saat 15 de Kars hükümet 
konağında toplanan daimi encümende yapılacaktır. 

3 - Hususi, umumi ve fenni şartnameler keşif evrakı ve resim
ler 615 kuruş mukabilinde Kars Nafıa MürförWf;inden verilecektir. 

4 - Muvakkat teminat 9229 lira 71 kuruştur. 
S - Projelerin musaddak suretleri Anl·ara, f st:ı ..,buJ, İzmir vi

layetleri Nafıa müdürlüğünde mevcud oldu~undan burada tetkik 
edilecektir. 

6 - İsteklilerin kanuna uy~n ~ekilde teklif mektuolarını ve Na
fıa Vekaletince bu işlerde ihtisası olduğuna dair ehliyetname ve 
mali iktıdarını mübeyyin vesaikle birlikte 2-11-936 pazartesi günü 
saat 15 şe kadar Kars Vilayeti Encümeni Daimi Baskanlrğına mü-
racaatları lbrmdır. (2197) 2-5027 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutan ığındHn : 

936 senesi ikinci teşrinde işe başlamak üzere Urfa Gümrük Mu
hafaza alayında vazife almak üzere Ordudaki hizmetlerini bitirerek 
son iki sene zarfında Asteğmenlikle terhis edilmiş olanlardan 9 do· 
kuz süvari veya topçu ihtiyat subayı alınaeaktır. Bunlardan mual
lim olanlar varsa maarife karşı borclu oldukları mecburi hizmetle
rini bitirmiş olmaları şarttır. İsteklilerden Ankara ve civarında 
olanlar doğruca Ankara Gümrük Muhafaza Genel Korr:utanhğına, 
İstanbul ve civarında olanların da btanbul Gümriik Muhaafza Baş
müdürlüğüne on gün içinde dilekçe ile müracaat etmeleri (1401) 

2-4014 

· Adliye Vekfiletinden .' 
Teftiş heyeti reisliği kaleminde münhal bulunan· iki• katipliğe 

§eraiti kanuniyeyi haiz bulunanların müracaat müddeti 13-10-936 da 
nihayet bulacağından bu tarihten sonra müracaat edilmemesi ve ev
rakını tevdi etmiş olanların da 19.10.936 pazartesi günü öğleden son
ra yapılacak imtihanda hazır bulunmaları ilan okıur. (1421) 

2-5029 

Valoflar Umum Müdürl~Oiinden : 
Akar Nor. Mevkii Akarın nevi 

306 Sanayi caddesi Ardiye 
Yukarda vasfı yazılı vakrf mahal!in ardiye olarak kullanılmak 

Üzere teslim tarihinden itibaren 31-5-937 gününe kadar icarına ta· 
tip çıkmdaı~ından arttırma beş gün daha uzatılmıştır. İhale 21 -teş
rini evvel - 936 çarşamba günü saat on beşte Vakıf Apartımanda Va
ridat Müdüriyetinde yapılacaktır. İsteklilerden % 7,5 teminat alı
nacaktır. Tutmak ve şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün mez-
kur müdüriyete müracaatlarr. (1411) 2-5023 

Çorum Vilayeti Bayındırlık 
Direlitörl~Oiinden: 

l - Yirmişer gün mUddetle iki defada kapalı zarf usuliyle ek-
ı · ıiltmeye konulduğu halde talip çıkmayan Çorum Vilayeti dahilin -

de Sungurlu - Çerikli yolu üzerinde muh_telif kısımlarında bulunan 
39 köprü ve menfezler arttırma ve eksiltme ve ihalat kanununun 40 
ıncı maddesinin son fıkrasına tevfikan 5 - teşrini evvel - 936 tarihin
den itibaren toptan bir ay içinde pazarlıkla ihalesi kararlaştırılan 39 
köprü ve menfezin bedeli keşfi 23426 lira 21 kuruştur. 

2 - Bu iş.e aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C • Bayındırlık hususi şartnamesi, 
D • Fenni ve hususi şartname 
E • Keşif ve ailıilei fiat meteraj cetveıterr. 
F - Proje 

· 3 - Pazarlıkta talip olanların 5 • letrini aani - 936 tarihine liadar 
her gün daimi encümen dairesine müracaat edebilirler. 
. 4 - Teminatı muvakkate 1757 liradır. Talip olacakların ticaret 
odasında kayıdlı olduklarına ve bu iti yapabileceklerine dair Nafıa 
Vekiletinin ehlivetnamesini haiz olup irae etmeleri lazımdır. 

"(1398) 2-5011 

Denizli ~afıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye Jionulan İ§: 
Sarayköy ilçesinde yapılmakta olan hUkümet konağının bir Jiıs-

mının kirgir ve betonarme inşaatıdır. 
Xej.if bedeli: (10392) lira (14) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir. 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D) Tesviyei türabiye ve JcSrgir inıaata ve oetonarmeye dair fenni 

tartname, 
C) Hususi şartname 
G) Proje, grafik, 
lstiyenler bu şartname ve evralCı Denizli Nafıa Müdürlüğilnae 

görüp inceleyebilirler. . 
3 - Eksiltme 9.11.936 tarihinde P. ertesi g\inü aaat 15 de Deniz .. 

li Nafıa Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda olacaktır4 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 780 lira muvakliat te

minat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göster· 
mesi lazımdır. 

A) Ticaret odasr vesitCasr. 
...... . .... 

B) Nafıa Vekaletinin 7.7.936 gün ve 3297 sayılı Remıi gazete'de 
intişar eden talimatnameye göre ehliyet vesikası almrı bulunması 
ve bunu eksilame evrakı arasına koyması. 1 

6 - Teklif mektupları 3. üncü maddede yazılı saatten bir saaf 
evveline kadar Denizli Nafıa Müdürlüğünde te~kkül edecek komis· 
yon reisliğine makbuz muliabilindc verilecektir. ,{14001 2-5013 

ICapah zarf usulile eksi tn1e ilanı : 
1 - Eksiltmeye konulan i~ : Erzurum vil!iveti dahilinde cum

huriyet meydanı ile İstanbul cadc!esi v.e liakkı p ışn köşkü a r< "· .... ı,. i 
arsada yapılacak üçüncü umumi müfettişlik kolordu halkevi mınta. 
ka jandarma müfettişliği posta telgraf otel gazino ilk mekteb mü
fettişi umumi evi kolordu kumanclanr evi mevkii miistahı<em ku
mandanı ile on bir memur ve zabitan evleri in~aatı muhammen kaşif 
bedeli 720 bin yediyüz yirmi bin liradır . 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şun ardır 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnanıcsı 
D - Üçüncü umumi müfettişlik gr up inşaatı umumi fenni 

şartnamesi 

E - Silsilei fiat cedveli 
F - Plan ve proje listesi 
G - PHin ve proieler 
İstekliler bu şartnameleri ve evr:'1n "'6 o•uz a1t· lira bedel mu

kabilinde lstanbulda nafia mi.idürlüğünde Arıl:aı ada Bayın• lık 
Bakanlığı yapı işleri umum müdürlüğünde E T"zurumda üçüncü u
mumi müfettişlik nafia müşavirliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30·10-936 cuma günü saat 15 de Erzurumda ü
çüncü umumi müfettışlik dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulilc yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istel-linin 32550 otuz iki hin 

beşyiiz elJi lira muvakkat teminat VC'rffiCSİ b:.tndan başka aşağıJakİ 
vesikaları haiz olup getirmesi lilzımdır. 

A - Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 
vesikası 

B - Üç yüz bin liralık iş yaptığma dair Nafia Vekaletine tas· 
dikli vesika. 

C - 1936 yılına ait ticaret odası vesikası 
D - İsteklinin mühendis veya mimar olduğuna dair diploması 

veya sureti, mühendis veya mimar olmadığı takdirde inşaatın deva· 
mı müddetince mesuliyeti deruhte etmek üzere bulunduracağı mü
hendis veya mimarın noterden ır.usaüdak teahhütnamesi. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar üçüncü umumi müfettişlik dairesine getiri
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilcek mektupların üçüncü maddede ya.zıh 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa. 
tıimı~ olmc1sı şarttır. Postada olacaK geçikmeler kabul edilmez 

(1777) 2---4784 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

Cinsi Mikdarı ve Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 
Ölçüsü Lira Kr. Lira Kr. 

Sığır eti 98725 Kilo 32085 63) 
Koyun eti 5000 

" 
2175 00) 3021 67 

Kuzu eti 14353 
" 

6028 26) 

Yukarıda cins ve miktarı i!e tahmin eclilen bedelJeri ve muvali 
kat teminatları yazılı olan üç kalem yiyecek. '27-10-936 tarhine rast 
layan salı. günü saat 14 de kapalı zarf usliyJe alınacaktır. · 

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

(1909) 2-3896 

Eksiltme ilanı: 

l(aramürsel Belc·diyesiııden : 
1 - Karamürsel k~sabasrnrn müstakbel imar planı ve haritası, 
2 - Müstakbel plan ve haritaya göre asri meıarlık proje ve pliıu 
3 - Kasabaya iki ıaat mesafede bulunan Dındıklı tepesindeki 

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

Yukarda yazılı plan ve proje ve haritaların bedeli muhammenle· 
rine göre talihlerin depozite akçalarını ve eksiltmeye iştirak edecek
lerin evsafı kanuniye ve vesaiki reamiyelerini ihaleden Jirmi dört U• 
at evvel belediye riyasetine ibraz etmeleri şarttır. Bu yapılacak itle
rin vekaletlerce tasdik ettirilmesi müteahhidlere aid olup tasdikteıı 
sonra bedel!eri Karamürsel belediyesinden verilecektir. ihale filDU 
22 birinci te,rin perşembe günü saat on altıdadır. 

İhale yeri Karamünel belediye salonunda encümen huzurunda 
yapılacaktır. (2082) 2-4932 

Konya Belediye Rei~Uğµıden : 
11750 metre mesafede vaki (Dutlu) menba suyunun Konyaya 

çelik borularla isalesi için mevcut profil, pla.n ve proj~ mudbince 
fenni şartnamesine tevfikan yapılacak hafrıyat, ferşıyat, inşaat 
(2070227) kuruş bedeli keşfi ile ve kapalı zarf usuliyle olbaptaki 
kanunu mahausuna tevfikan 10-10-936 tarihinden 26-10·936 tarihine 
kadar 16 gün müddetle münakasaya konulmuftur. 

TALİP OLANLAR: 
1 - Keşif bedelinin% 7,5 nisbetindeki teminatı muvakkate ak· 

çasını veya aynı mikdarda banka mektubunu v~ bu gih! işl~; hak.· 
Jnndaki iktıdar ve liyakatıru mü~r vesikalarını. vey~ bır 1!1uhendıı 
veya fen memurunun müıterek imzasını Belcdıye rıyasetıne ver -
mel eri. 

2 - Yapılacak işler hakkmda fazla mal~mat .almak .~s~~yenlerin 
Belediye müliendisliğine müracat eyle~elerı ye ıhal~ gu~un~.e tek
lifnamelerin saat ıs e kadar Belediye rıyasetıne verılmesı !uzumu 
ilan olunur. {1348) 2-4?44 

Adapazarı Tohum Islah ve De 
neme İstasyonu Alım Satım Ko
misyonundan : 

12000 kilo arpa açık eksiltme usuliyle alınacaktır. Şartnamesi pa· 
rasız görülebilir. Eksiltme 24 birinci teşrin 936 cumartesi günü 9:3at 
14 de Adapazarı mal müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. İstekliler 
ticaret odası vesikası ve 30 lira teminat makbuzu ile zamanında mü-
racaat etmeleri. (2041) 2-4933 

Pek yakında 

öPüŞMEDEN YATIL~IAZ 
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tarafnı dan bastırılan utün mektep kitabları geldi. Halil Naciden alınız. 
Ayvalıli Belediye Iteisliğinden : 

.B.eledi~emizin kırk lira asli maa~lı fen memurluğu münhaldir. 
Bu ışın ehlı v~ evsafı fenniye ve resmiyeyi haiz taliplerin Bayın
dırlık Bakanlıgınca kabule şayan vesaiki ile belediyemize müraca· 
atlrn. (1237) 2-477-

Aııkara Çiuıentoları Türk: Anonim 
Sirketinden: 
': 

8 inci kil~metrede kain fabrikamızda bulunan aşağıda yazılı 
n:ıa!zeme .. peşın para ile satılacaktır. Talip olanların 24. 10. 1936 ta· 
r~.hı.~e m~sadif ~umartesi ak~mına kadar mektupla Şirket müdür· 
luğune fıat teklıf etmeleri ilan olunur. 
CİNSİ MİKTAR 
Hurda demir 80.- Ton 
Pik Döküm 500.- ., 

Çelik Parça 100.- ,. 
Aliminyom 3.- .. 
'"'°le kanwon gayri faal 4 Adet 
Berliye ,, ., ,. ı ,, 

., roüstame 1 1 ., 
OtobüE gayri faal 
Ekselsiyor marka kurs otomobili 
Uzun şase Ford kamyonu 

Adliye ' 7 ekaletindeıı : 

1 " 
ı 

1 
2-4977 

.. ,, 

1 - Temyiz mahkemesi için şartnamesi mucibince yapılacalC 
154 parça Mobile kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 19 Te,rinievel 936 pazartesi günü saat 15 de An· 
karada Temyiz binasında Adliye Vekaleti Levazım müdürlüğe oda· 
sında toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yaptlacaktır. 
. 3 -;-- İsteklilerin bu hususa aid şartnameyi Ankarada Adliye Ve· 
Kaletı Levazım Müdürlüğünden parasız alabilirler. 
b 4 :- İşbu yapılacak 154 parça mobilenin mccmuunun tahmini 
edelı 10363 onbin üç yüz altmış üç liradır. 

s. - Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedeli muham· 
menın % 7 buçuğu nisbetinde 777 lira 22 buçuk kuruş nakten ve 
yahut devletçe nakit mukabilinde kabul edilen tahvilat Ankara Mal 
sandığına teslim etmiş olduklarına dair ola.n sandık makbuzlariyle 
teklif mektuplarını havi mühürlü zarfların eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri taşradan teklif 
~ektubu gönderecek olanların da aynı saatte yetişmesini teminen 

aha e':"elden postaya tevdi etmiş olmaları ve dış zarfların mühür 
mumu ıle ayrıca mühürlenmiş olması Ulzımdır. (1169) 2-4694 

İzmir Bayıııd ırlılc 
Direktörlüğünde~n : 

l - (47174) lira 5 liuruş keşif bedelli Bergamada yeniden yaptı• 
:rıtacak cezaevi yapısının 11-10-936 dan itibaren 20 gün müddetle 
kapalı eksiltmeye konulmuştur. 
l ~ - Kapalı eksiltme 2 ikinci teşrin 936 perşembe günü saat 11 de 
zmır Bayındırlık Direktörlüğünde yapılıp ihalesi icra edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 sayılı ka· 
nuna göre hazırlıyacakları teminatlariyle teklifnamelerini ve Ba • 
rnd~rl.ık Bakanlığından alınmış ehliyet vesikalariyle birlikte iha· 
e .R~nilnde tayin olunan saatten bir saat evveline kaC:ar komisyon 
reısıne vererek makbuz almaları. 

1,k 'rii ~~. h':1.5..~~ta fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındır· 
re torlugune baş vurmaları. (1363 - 783) 2-4954 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~z~-~~~~~~-1.-1.~~1.~~1.,...ı~.....,.~-~-

KREM BALSAMiN~1 

ANl\ARA PALAS 
Cumartesi 24 Birinci Tetrin 193' 

' ' P A VlLLON'' DA 
Muazzam "Soiree 

Masa.lan evvelden tutunuz. 

• 
de Gala" 

Z-4920 

Nafıa Bakanlığından: 
Nafıa vekaletinden müteahhitlik vesikası alanların 937 senesi 

başında vesikaları usulen yenisiyle değil!tirilmek üzere vesika alın· 
dığı tarihten itibaren ne gibi işleri teahhüt edip bitirdiğini veya tc• 
a~hüdünü ifada devam ettiğini iş sahibinin sarih adresi de zikre· 
dılmek şartiyle 1. Teşrinisaniden itibaren bir isti<U ile Vekalet ma-
kamına müracaatları. (1:51) 2-4827 

Alanya !(azası Belediye 
Dairesinden : 

~ "".'"" Alanyanın Dim Çayı Kanalında 11766 lira ?5 kuruş bedeli 
keşıflı 3660 metre kanalın hafriyatı 6 te$rini evvel 936 tarihinden 
26 teşr!n! evvel 1936 tarihine kadar 20 gün kapalı sar fusuliyle ve 
26 teşrını evvel 936 pazartesi günU saat on beşte ihale edilmek üze
re eksiltmeye konulmustur. 

2 - İhale Alanya B.elediye Encümenince yapılacak, teklif meli• 
tupları % 7,5 teminatla birlikte o gUn saat 14 de kadar Alanya Şar
baylığına verilmiş olacaktır. 

• 3 - Taliplerin Nafıa işlerinde çalışmış ve hu~11,agi şartname ah • 
kamı umumiyesini tamamen kabul etmi~ olmaları mecburidir. 

~ - İşin tarihi mukaveleden itibaren üç ay .ıarfında ikmal edil
mesı meşruttur. 

5 - Bu hususa mütealli.k fe?ni •.. h~s~~! şartnameler, keşif evrakr 
ve .tef7rruat Antalyada su ışlerı mudurlugünde ve Alanya Belediye 
da!resınde mevcut olduğundan daha ziyade malCımat almak için bu 
daırelere müracaat edebilecekleri ilan olunur. (1349) 2-4945 

İmar l\f üt!ürlüğünden : 
Mahal. Sokağr Cinsi ada parsel Muhammen bedeli Eski sahibi 
İnkılap Türbe hane 67 11 150 Mehmet oğlu Meh· 

• met ve Hatice. 
İnkılap Tahtakonak ,, 50 13 600 Camcı Kadı Halil 

Yuk.ar.ıya kaydı çıkarılan evlerin enkazı açık artırma suretiyle 
27 .. teşrınıevvel 1936 salı günü saa~ on beşte ihale edilecektir. Talip· 
lerın bugünden imar müdürlüğüne müracaatları. (1358) 2-4951 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürljiğünden : 

• Anliar~Cia Ban~alar ~addesinde inhisarlar merkez satış deposuna 
aıt ve keşıf bedeh 302 lıra 50 kurus olan taban tamiri açık eksiltme· 
ye ~onulmuştur. ~alip olanlarm 2Ö-10-936 gUnU saat 16 da %7,S dan 
2~. h~~ .~9 kuruş ılk temina.t akçeleriyle birlikte inhisarlar başmü. 
durlugunde toplanacak komısyona gelmeleri ilan olunur. 2-4761 

YENİŞEHİRDE MEŞRUTİYET 
CADDESİ ÜZERİNDE 

l{iralılc 

Dillik.anlar 
Altlarında büyük depoları var

dır. 
Telefon: 3835 - 1502 

2-4935 

Satılık: Çif tlil{ 
Çankayanın arkasında evi 

ahırı, samanhğı akar suları, • 
meyvalı meyvas1z agaçları, inek 
leri, Ligorn tavukları ve fenni 
kuvanları ile işler bir halde kü
çük bir çiftlik satılıktır. Anadu
lu oteli bitişiğinde Yapıboya 
evine müracaat. Tel. 1431 

~~ lLAN ŞARTLARI ~1 
~ ~~~;a:~:.'~::A::.;:A:~ .. ;y;:A:~~~ .. ~i''~~ ... İY.j;;ll 

~~ Beher Beher 

Kiralık Daire 
Yenişehirde emniyet abidesi 

parka nazır müdafaa caddesi üs
tünde dört y atak odası, salon, 
yemek odası çamaşırlık, üç hiz· 
metçi odası, bütün konforiyle 
bir daire kiralıktır. 

Telefon: 3618. 2-3740 

Satılık Radyo 
Bir 5 + 1 lambalı 1936 mo

deli Telefunktn radyo ve auto 
sporları için yeni bir deri palto 
ecnebi memlek ete göç dolayısi
le satıhktır. Yenişehir, Karan
fil sokakak. 30 Nr. 4. 2-5028 

DAVET 

T.M. K 
BU YÜK 

6 
.. 

8ir veriraen bin kazanabilirsin. Birini kaybedersen paran he!." .,n 
memıştır. Hem yüzlerce vatandaşım zengin etmit hem de yurdu • 
llun~ göklerine birkaç Filo katmış olursun. Bu yüzler'e zcnı:i.odea 
tririniıı .de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğün 
den: 

Erzak Münakasası 
Cinsi Kilo Kilo fiyatı Lira temina'f 

ısgari azami Tahmini Tutan Muvakl<~ 
Li. Ku 

Sade yağ 2100 2700 85 2295 172 13 
Z. Yağı 900 1400 60 840 63 00 
B. Peynir 1350 1850 38 703 52 73 
Süt 1000 1250 13 162,5 12 19 
Yoğurt 1000 1500 20 300 22 50 
Yumurta 24000 28000 2 560 42 00 
T. Bamya 200 300 20 60 4 50 
T. Fasulya 1800 2000 12 240 18 00 
Kabak 1000 2000 5 100 7 50 
Bakla 400 500 8 40 3 00 
Domates 700 1000 s 50 3 75 
D. Biber 300 400 15 60 4 50 
Patlıcan 1300 1500 15 225 16 88 

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

Birinci Umıımi Müfettislilrten: 
' 1 - Eksiltmeye konulan iş: 28-9-936 tarihinde ihalesi icra edil .. 

mek üzere münakasaya çıkarddrğı halde talip zuhur etmiyen Diya· 
rıbekirde sur haricinde imar planına göre ayrılmış olan yerde ya .. 
pılacak birinci umumi müfettişlik ve kolordu kumandanlığı konak .. 
ları inşaatı münakasası 20.10·936 tarihine kadar temdit edilmiştir, 
Bu inşaatın keşif bedelleri mecmuu (95.503) lira (36) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak §unlardır : 
A - Eksiltme şartndnırsi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık ışleri genel şartnamesi 
D - Hususi şartname 
E- Fenni 
F - Keşif 

,, 

G - Keşif hütasası 

ı 

H - Projeler 
1steklileı bu evrakı (5) lira bedel mukabilinde Diyarıbekirde bi 

rinci umumi müfetişlikten alabilirler. İstanbul ve Ankara nafiı 
müdürlüklerine gönderilmiş olan nüshalarından okuyabilirler. 

3 - Eksiltme 20·10-936 salı günü saat (11) de Nafia müdürlü· ~ Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi~ 
1 ~ - ( 
~ ~ 

Ankarada Avukat 
Münir ZebWloğlun

dan: ğU binasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 

9 N'CA 
oflu ıı-. 

~~ 2 300 3 200 ~· 
~I 4 150 5 100 l 

6 80 ? 40 ~ 
8 30 kuruştt1'!', ~~ 
1 - Hayır işlerine ve yeni F.~ 

sıkan kitaplara aid ilanlardan ~ 
% 15 tenziHit yapılır. ~ 

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

3 - Tebrik, teşekkür, ev- ~ 
lenme, vefat ve katı alaka ~ 
ilanlarından maktuan be;ı lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde H ariçte 

1? L ira 30 Lira ~ 

9 " 16 • 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

A nkarada Anafartalar cad
desi Zafer oteli vasıtasiyle zey
tinyağı ve sabun tüccarı Hüse
yin Sungura: 

Evrakta sahtekarlıktan dola· 
yr açtırdığım~ cez~ d.avasr neti· 
cesini tarafınıza bıldırmek ve 
kanun yollarına müracaat için 
mul<tazi depo parasını yatırmak 
ve işin heyeti umumiyesi hak • 
kında muvafakatınızı almak için 
taraf rmdan arann;ıakta olduğu • 
nuzu bildirir acele bir hafta için
de büronuza uğramanızı ilanen 
tebliğ ederim. 2-5025 

A - Artırma ve eksiltme kanunun 17 inci maddesine uygun o· 
larak (7163) liralık muvakkat teminat vermeleri 

B - Ticaret odasına kayıtlı bulunup buna dair vesikasını gös· 
termesi. --

C - Resmt gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatna.. 
meye tevfikan Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet ve• 
sikasınr haiz olması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatteı 
bir saat evveline kadar Diyarıbekirde birinci umumi müfettişlik 
münakasa komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihavet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın müh.ür mumu ile iyi~e ka• 
patılmış olması lazımdır. Postada olacak gecıkmeler kabul edılmez. 

(1232) 2-4780 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

'.AŞK SERAB I 

N 1 NO M AR TiNİ 

. ~§ki, Hissi, Müzikal mevsimin en 
yüksek şaheseri 

J\yrıca : En yeni dünya navadisleri 

BUGÜN BU GECE 

ŞtR LEY ASl 
S H1RLEY TEM P LE 

Mini mini sanat dehasının bu 
şaheserini herhalde görünüz 

P rograma ilave: Paramunt Jurnal 
Saat 10 da HALK MATlNESH ~UE 

Muvaffakıyetle devam eden 
BEY AZ RAHiBE 


