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E~KI BİR ~PORUMUZ 

Olimpiyadlarda büyük imtiha
nını veren gureşçilik nasıl bir halk 
sporu ise atıcılık ve nişancılık da 
türkün büyük tarihile ba§layıp bu 
gün dahi yurclda fazlaca sevilen 
ve dağmk da olsa üzerinde çalışı· 
lan milli bir spordur. Gerçi binici· 
lik de türkün mazide ve haldeki 
yaşayı.ım vasıf1andırnn bir faali
yet şubesidir. Ancak spor olarak 
binildiği zaman ekseriya alıcılık ve 
nişancılık da beraberdir. Her köy 
düğünü. at üstünde iyi cirid atan· 
larm seçilmesi ve takdir edilmesi 
için ananevi hır vesiledir. Kasa
balarda ise halk her fırsatta 

abcılığmı denemekte ayn bir zevk 
duyar. 

Tarihten önceki devirlerden baş· 
lıyarak her çağda büyük zaferler 
kazanmıç olan bir milletin bir çok 
yüksek vasıfları arasında atıcılı

ğın ve m:ıancıhğın da bulunduğu 
şüphesizdir. Bugün her türkte 
milli bir istidad halinde tecelli e
den nişancılık melekesi böyle bü
yük bir mazinin mirasıdır. 

Cumuriyet sporun bütün şube
leri içinde nişancılığı da ihmal et
miş değildir. Bir inhisar mevzuu 
olan patlayıcı maddeler, atış spo
runda kullanıldığı zaman herkes 
için elverişli bir fiata indirilmek
tedir. Atış poligonları ise büyük 
şehirlerde halkı bu spora kuvvel
le çeken birer mihrak olmuştur. 

Ankara istasyonuna çıkan yol
cular şehre giden ana caddenin 

sol köşesinde, çok güzel tarhlı bir 
bahçenin ortasına zarif ve modern 
üslupta yapılmış tek katlı geniş 

bir bina görürler. Burası devlet 
merkezinin alış poligonudur. An
kara halkı tatil gün ve saatlerin
de# bu güzel dekor içinde en ze-.,k
li bir sporu yapmaktadırlar. 

Önümüzdeki cumuriyet bayra
mı için Ankara poligonunda atış 

müsabakaları hazırlandığını öğ
rendik. Atış ınüsabakalariyle bay
ram günlerimiz çok faydalı oldu
ğu kadar çok zevkli bir spor ha\: a
sı içinde geçeceğinden, bu teşeb
büsü takdirde istical ediyoruz. 

Kemal ÜNAL 

liariciye, Maliye:; ve İktisat 
veki1leri 

Maliye vekili B. Fuad Ağralr dün 

sabahki Toros ekspresiyle bir miiddet· 

tenberi yapmakta olduğu tetkik seya

hatinden di:inerck Ankaraya gelmiştir. 

Dr işleri bakanı B. Tevfik Rüştü Aras 

ve ıktısat vekili B. CcHil Bayar da bu

gün schrimize gelmiş bulunacaklardır. 

B. S oyadinov·ç 
29 ilkteşrinde Ankarada 

bulunacak 
Cumuriyet bayramında Ankaraya 

geleceğini yazdığımız dost Yugoslav

Yanın başvekili B. Stoyadinoviç ayın 

26 sında Belgraddan hareket edeceği 

'Ve 29 birinci teşrin sabahı Ankarada bu

lunacağı haber alınmıştır. Sayın misa

firimiz şehrimizde 4 gün kalacaklar. 1 

İkinci teşrinde Kamutay toplantısmda 

Cunıur Reisimiz Atatürkün senelik nu

tlıklarını dinliyecckler, pazar akşamı 
sehrimizden ayrılacaklardır. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURU~ 

DiL üZERiNDE TETKiKLER 

Güneş- Dil teorisiy~e «kusur» 
kelimesin in tahlil.i 

İşte pek çok kullandığımız bir keli
me daha: kusur ... Bu kelime için Ingat 
kitaplarında tesadüf ettiğimiz izahlar 
şunlardır: 

Kusur: 
A) Bir i..şi işlemeğe kudreti varken 
imtina ederek elçekmek, 
B) Bir nesneden aciz kalmali, 
C) Bir çeşid nesne yavaşayıp sakin 
olmak, 

D) Bir nesne berektelenip artmak, 

Sayın misafir.miz 
D) Ağır pahaya çıkmak, 
E) Ekı;ilmek ve artmak (Kamus 
tercümesi), 

Görülüyor ki kelimenin bir çok ma
naları vardır ve bunların ıbazıları di~er 
bazılarından büsbütün ayn ve tam zıd 
denecek kadar aykırıdır. (Kusur) bun
ların hangisidir? Acizlik midir? Bir 
şeclid nesnenin sakin olması mıdır? 

Bereketlenip artmak mıdır? Bahaya 
çıkmak, yahut hem eksilmek ve hem de 
artmak gibi iki muhalif mananın ikisi
ne de şamil midir? Belki bu kelimede 
lıu manaların hepsi vardır; fakat bu p~ 
lisemizmi bize hangi ilim, hangi tetki'i 
ve tahlil vasıtası gösterecektir? Va-.i
yeti olduğu gibi kabul etmek eski yol .. 
dur, eski usuldür; artık çocuklarımız 

bu yoldan yürümek istemezler ve onla· 
ra bu yolu tavsiye etmeğe hakkımız 

yoktur; bahu~us elimizde tüneş - Dil 
teorisi gibi isabetll ve ilmi bir vasıta 
varken ... 

Dost Efganın Harbiye veziri Altes 
Şah Mahmud Han ve refakatlerindeki 
zevat, dün, mihmandarhklarında bulu
nan Tümgeneral Eyüp, Hariciye veka
leti Hususi Kalem müdür vekili Hasan 
Rifat, Milli Müdafaa vekaleti yaveri 
yüzba:?ı Nejad olduğu halde program 

Basbal{anımız 
' yarııı geliyor 

Cuma günü, Nazilli ve civarındaki 
pamuk istihsal vaziyetini mahallinde 
tetkik etmek için şehrimizden ayrılmış 
olan başbakanımız İsmet İnönünün ya· 
rın Ankaraya dönecekleri haber alın

mıştır. 

llflşlmlwmmız Nazilli ve Aydında 
Nazilli, 17 (Hususi) - Başbakan 

İsmet İnönü bu sabah saat 9 da Na-

zilli'ye geldi. Aydın viHiyetinden ve 

kazalardan gelen çiftçilerle Nazilli hal· 

kevinde görüştü. Başbakan bilhassa pa· 
muk ekimi ve istihsalatı üzerinde tet· 
kikler yaptı. İsmet İnönü'nün halke· 
vinde çiftçilerle olan görüşmesi saat 14 
e kadar devam etti. Başbakan İzmire 

(Sonu S. incı' sayfada) 

mucibince fstanbulun görülecek yerle
r.ini, müzeleri, camileri, surları gezmiş
lredir. Sayın misafirimiz bugün Haliç
te ve Boğazda bir gezinti yapacaklar 
ve akşam 1stanbuldan hareket edecek
ler, yarın şehrimizde bulunacaklar· 
dır. 

Kusur: acizlik ( Ahterii-kebir) 

Kusur: Bir şeyi yapmağa muktedir 
iken yapmamak, yapmaktan imtina et
mek, suç, kabahat, (Muallim N~ci lu· 
gati), 

Kusur: Eksiklil<, ayıp, özür, satCat
lık, suç, kabahat, ihmal, müsamaha, te
kasül, tedbirsizlik ( Kamusi • türki). 

ISP ANYOL IHTILAI~I 

ihtilalciler Madrid ve civarını havadan 
bomllardımana devam ediyorlar 

Valans.iya' da 
dizildiği 

7000 nasyonalistin kurşuna 
haber verimektedir 

Burgos, 17 (A.A.) - Aragon cep

hesinde Sierra Alcuhierrada vukubulan 

şiddetli 
0

bir muharebeden sonra marksist 

kuvvetler hazimete uğramış ve altmış 

kadar ölü bırakarak kaçmışlardır. Ölü
lerin arasında bir kaç kadın da bulun

muştur. 

Krzıl hava kuvvetleri cuma günü Da

lavera mıntakasında 3, Cordova mınta
kasmda iki ve Malaga mıntakasında bir 

tayyare kaybetmişlerdir. 

Kelimeyi teori metodu ile tahlil e· 
<lelim: 

uğ + uk +· us + ur 
uğ: anaköktür: burada Güneşin va• 

sıflarmdan kuvvet, kudret, esas varlılt, 
hayat, faaliyet, parlaklık, esas kıymet 
ifade eder. 

uk: anakök anlamlarını k'endinde te• 
celli ve tecessüm ettiren bir prensipal 
köktür. 

us: (v. + s) unsurunun, malUm ol
duğu üzere, biri menfi ve diğeri müs • 
pet olmak üzere iki rolü vardır. Menü 
anlamında bu unsur kendinden evvel 
gelen kelimenin ifade ettiği manayı, ol· 
dukça geniş sahaya yaymak ve uzaklaş,.. 
tırmak suretiyle adet!ı. yokeder. 1~te 
burada (v. + s) unsurunun rolü bunur.ı 

ur: Yukarki uzaklaşma, yokC1lma 
mefhumunun tckarrürünü bildirir. Şu 
halde (kusur): herhangi bir varlı~ı.n 

varlıktan çıkmış, uzaklaşmış olduğu .. 
nun ifadesidir. 

ORDU A 1 l\IUSABAKAL~ıl 1 

Toledo cephesinde nasyonalistler, 
marksiıtlerin kuvvetli bir müstahkem 
mcvkiini zabtetmişler ve bir çok malze
me almışlardır. Madrid hükümetinin As
turya cephesindeki komiseri vaziyetin 
çok vahim olduğunu Madride bildirmiş
tir. Nasyonalistlerjn hava taarruzları 

durmadığı takdirde marksistler şamil bu. 
lundukları mevkide tutunanuyacaklar
dır. Nasyonalist tayyareler Malagayı 

yeniden bombardıman ederek milis kış· 
lalannı ve bir çok petrol tanklarını tah· 
rib etmiştir. Nasyonalist hava kuvvetle
ri bundan başka Madridi de bombardı
man etmişlerdir. 

(S) Konsonunun kelimede baz n 
menfi ve bazen mtispet rol ifa etmekte 
olrtuğu hakkındaki izahatımız ile 1U~€ 
kitaplarında (kusur) kelimesine veri 11 

len zıd manalar anlaşılmı§ oldu sanırıl",.. 
Bu menfi' rol sebebiylcdir ki kelime 
mesela "imtina", ''acz", "eksilmek" gi-< 
bi manalara dahi gelmektedir. Dikkat 
olunmak lazımdır ki (S) konsonu 01 .. 
dukça geniş bir sahaya yayılıp dağıl• 

Orduatı müsabakal:ırının sonuncu
su dün atlı spor kullibü parkında yapıl· 
dı. Müsabakaların son günü olması, 
seyre gelen meraklıların sayısını artır
mıştı. Hele müsabaka atlayışyarı haki
katen büyiik bir alaka ile takib edildi 

ve genç zabitlerimizin gösterdikleri 
muvaffakıyetler çok takdir edildi. 

Üç gün süren müsabakaların neti
cesi yerli atlarla iştirak edenlerden bi
rinciliği asteğmen Aziz, ikinc iliği as

(Sonu 5. inci sayfada) 

(Sonu S. inci sayfada) (Sonu 5. inci sayfada) 

BELCİKANIN KARARINDAN SONRA .... 

{anlar 
fevl{alade 

liurul u }Jarla entoyıı 

op lantıya ~ağır.dı 

İngilterenin bazı teşebbüslerde bulunacağı 
söyleniyor. Alman ve İtalyan gazeteleri 

Belçika'nın hareketini' alkışlıyorlar 
Brüksel, 17 (A.A.) - Bakanlar ku

rulu, askeri statü hakkındaki kanun 
projesinin tetkiki için parlamentonun 
fevkalade toplarrt.ıya davet edilmesini 

kararlaştırmıştır. 27 ilkteşrinde başla• 

ması muhtemel olan bu fevkalade i~ti• 
ma devresi ikinci teşrin, yani normal iç-

(Sonu 4. üncü sayfada) 
9'l:l'l'.'Wf""MM 

Belçika parlamentosu toplantı halinde 
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Ne yapacaklarmı hilmiyenler 

Çalışmaya ve uykuya tahsis ettiğimiz zamanın dışında kalan saat
~erimizi nasıl geçirelim? 

Bu sual, çe§idli, fakat ekseriya dudak bükülerek telekki edilen ce
vablarla kar§ıla§ıyor. 

Modern cemiyette boş zaman, sinirleri dinlendirerek dimağın ve ru
hun gelişmesini temin etmelidir ki manasızca geçmiş sayılmasın: Müzik, 

~iyatro, konferans; edebi kıraatler, salon oyunları, spor ve bunların ben
zerleri asrımız münevverinin saadet vasıtalarıdır. 

Şark, hayatın zevkini sürememek ıztırabı içinde uzun yıllar neş'e 
ıostaljii çekti, "nuş ederek gamı dünyayı fera.muş" etmeğe çalıştL 

Boş vakti temiz bir haz duyarak geçirmenin bir iki sinema salonuna, 
ıttıradsız kültürel toplantılara inhisar ettiği şehirlerimizde içki kadar teh
likeli bir yeni iptilanrn baş göstermekte olduğuna dikkat ediyormusu
nuz? Kağıt oyunlariyle vakitlerini öldüren kadınlar ve erkekler: "yapa
cak ne varki?'' sualinde zararlı ihtiraslarının sanki teseJJi ve tatmin e
dici ceı•ablarını buluyorlar. 

- •'onuşsanıza! 
- Konuşacak ne var ki? 
Bu tavsiyenin mukabelesi bu olunca tehlikeni11 ta içinde bulunduğu

muza inanmak lazımdır. 
Zira bir ~ok insanlar, mevzu bolluğu içinde adeta yüzmekte olduğu

muz bu devirde, "konuşacak ne var ki?" diyebilecek kadar tefekkürden 
uza .. klaşmışlardır. 

Bu korkunç hastalığın tedavi yol/arını yeniden keşfedecek değiliz. O 
yolları çoğaltmakta gecikmiyelim. - N. B. 

:Yeni Adf•m ve Ila"·va 

Şimal Amerikasının yerlilerinden Mohikanların son ferdi kendi cin· 
sinden bir genç kızla evlenmek istiyor. Amerikan gazetelerinin ilk önce 

ilan sütunlarından "evlenmek istiyenler,, kısmrnda ve daha sonra, birinci 
~ayfa/arrnda çıkan böyle bir ilan, bütün Amerikada günün mevzuu halini 
almıştır. 

Harold Tanta Quijeon aradığı kızı bulabilecek mi? Herkes şimdi bu 
suali soruyor. Sonra, bulsa bile Mohikanlarrn Amerikada siyasi ehemi
yeti haiz bir kalabalık haline gelebilmeleri için kaç nesil ve her nesilde 
kaç çocuk lazımdır? 

Çünkün Quijeon eşini bulursa, günün birinde, Amerikanrn eski sahip
leri eline geçmesi gayesini ortaya atmış olacaktır. 

Bugünkü amecikalılar bu fikirden korkmakta ne kadar isabet ediyorlar? 

Eski lran prenslerinden birine, 

adeta e~i denilecek kadar benzeme
sinden istifade ederek, genç bir a-

rnerikalı dansözü alrp sonra bırakan 
''ir adamrn, asıl prerısi, hüviyetinden 
şüphe edecek kadar .şaşırtmış oldu
ğunu fransız gazeteleri uzun uzadı· 
ya anlatıyorlar. 

Benzerinin bıraktığı kadın ge
çenlerde, az kalsrn prensi öldürerek 

intikamını alıyormuş' Fakat kimden 
diyeceksiniz. Fazla benzerliğin bu 

gibi zararları, bazı faydaları da var
dır. inanmazsanız biribirine çok mü
şabih ikizlere sorunuz. 

~ s· "s· -Anlamıyor musunuzr ıze ı· 

zi seviyorum", diyorum. 

Ak,·am Cemiyetinde telef onla t~ rcüme: 

Bilmem dikkat ettiniz mi? Negüs geçenlerde Milletler Meclisinde ken
di diliyle bir nutuk söyledi. Buau mecliste acaba ka~ kişi anladı?. 

Kerkes. 

. Cemiyette her dilden konuşan birçok tercümanlar vardır. Bunların he~ 
sı nutukları takip ve hatibin ağzından çıktığı gibi derhal bir ba~ka ahize• 
den ne.şrederler. lsteyen bir mikrofonu kulağına koyar, nutku o lisanda 
kolaylıkla takib eder. 

...... GüNLt.1K TAKViM ....... , 
1 Şaban 

5 birinci teşrin 

Hıdırellez 

Gilneşin doğması 

GUneşin batması 
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1355 

1352 

166 

6,15 

17,26 

- Ulu Önder Atatürk'ün büyük Fırl<a lCongresin· 
de irad buyurdukları büyük nutuklarının üçün
cü günü (927). 

- Ankara Telsizi ilk neşriyat tecrübelerine başla
dı (927). 

- Turhal Şeker Fabrikası açıldı (934). ....................... 

Profesör Nimbüs'ün Maceraları: Ava giden avlanır~ 

'STANBUL TELEFONLAR/: 

Basın kurumu kongresi 
İstanbul, 17 - Basın kurumu yıllık 

kongresi bugün saat 13 de kurumun 
Beyoğlundaki yeni binasında toplandı. 
Kongrede, kurumun bir senelik çalışma 
raporu ve hesablan gözden geçirildi. 
Baun birliği kar.un projesini tetkik için 
bir komisyon seçildikten ve yeni idare 
heyeti intihabı yapıldıktan sonra kong. 
re nihayet buldu. Kurumun reisliğine 
tekrar Hakkı Tarık Us, ikinci reisliği
ne B. Şükrü Esmer ve umumi katibliği
ne B. Selim Rağıb seçildiler 

Şark demiryollarınm 

mürahhasları geliyor 
İstanbul, 17 - Şark demiryol

ları işletme şirketinin hükümetçe 
satın alınması hakkında Bayındır· 
hk bakanlığı ile müzakereye girişecek 
olan şirket murahhasları, bugün Paris
ten geldiler ve akşam treniyle Ankaraya 
hareket ettiler. 

Muğlada parti kongreleri 
Muğla, 17 (A.A.) - Vilayetin her 

tarafında cumuriyet halk partisi ocak 
kongreleri başlamıştır. Kongrelere halk 
büyük bir ilgi gösteriyor. İlyönkurul her 
köye bir arkadaş göndererek kongrele
rin tüzüge .. uygun olarak yapılmasını te
min ediyor. 

DiL KÖŞESİ: 

lstanbul'da Tan arkada§ımız da, ya
zı dilimizde rastlanan yanlışları ten
kid ve tahJil maksadiyle, bizim gibi bir 
dil kö§esi açmış bulunuyor. Dilin mede
ni bir kültür için .temel vazifesi 
gördüğünü müdrik olanlar, yazıları· 

na daha fazla itina göstermeleri Jü. 
zumunu muharrir/erimize hatırlata

cak olan bu neviden tenkid sütun
larının çoğalmasını ancak takdir ve 
memnuniyetle karşılayabilirler. Fakat 
hiç bir münekkid hatadan salim ola
maz. Bugün de, Tan gazetesinde ''Ah
feş" imzasiyle yazan arkadaşım1z111 bir 
mülahazası üzerinde durmak istiyoruz. 
Tan muhıariri diyor ki: 

"Gençler" yerine "gençlik" deme
yi hiç lüzumu yokken firenklerden al
dık, sonra "kadınlar'' yerine "kadınlık'' 
"türkler" yerine "türklük'' demeye baş· 
ladık.'' 

lzmir manevra arı bitti 

Ç~llk ordumuz hütün İzmir halkır> n 
önünde büyük bir geçid resmi yaıltı 

Ordu şerefine Kültür Parkta bir ziyafet verileli 
İzmir, 17 (A.A.) - Bir müddetten

beri İzmir civarında devam eden aske
ri mnaevralar dün akşam sona ermiştir. 
Dün yap:lan gcçid resmi bütün İzmir 

halkı Cumovasına davet edilmişti. Sa
bahtan itibaren otomobil otobüs ve tren
ler halkı biribiri arkasıra geçit yerine 
taşınmışlardır. 

Saat tam 14 de binlerce balkın hu
zurunda çclikordumuz geçit resmini 
her türkün göğsünü iftiharla kabarta • 

cak bir mükemmeliyette yapm.ştır. 

Uçaklarımızın da iştirak ettiği geçit 
resmi iki saat siirmüştür. 16 gündenberi 

El işleri sergisindt. 
Trakya 

Edirne, ı; (A.A.) - Trakya, Anka

rada açılacak elişleri sergisine geniş mik· 

yasta iştirak etmektedir. Toplanan eliş

leri 28 sandık olarak İstanbula ve ora· 

dan da Ankaraya gönderilmiştir. 

Çocuk Esirgme 
Kurumunda 

Yeni bir poliklinik 
''Kısırlığın tedavisi., 

Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 

Merkezinde her gün yapılmakta olan 

çocuk hastalıkları, lıarci hastalıkları, diş 

batsalıklan muayenelerine ilaveten ka
dın hastalıkları ve bilhassa kısır kadın. 

ların muayene ve tedavisi saatlan tes

bit olunmu~tur. Bu vazifeyi Operatör 

Bay Dr. Sadi Konuk kabul etmiştir. 

Her Perşembe ve Cuma günleri saat 

9 dan 12 ye kadar hasta ve kısır kadın

lar kabul ve tedavi olunacaktır. 

seyyar ve seferi bir halde dağ ve tepe 
yürüyen kahraman ordumuzun geçit 
resminde gösterdikleri sürat ve canTılıli 
takdir ve şükranla karşılnamış, bu mü· 

nasebetle halkın sevinç ve !ıeyecanı 

artmıştır. Geçit resminden sonra aat 
yirmide şehir namına uray tarafından 

ordu onuruna kültürpark gazinvsımda 
bir şölen verilmi§tir. Şölende şehrimiz• 

deki komutanlarla ilbay ve İzmirde bu· 
lunan saylavlar, parti ve basın erkanı 

hazır bulunmuşlardır. Şölen geç vakte 
kadar pek samimi bir hava içinde geç• 
miştir. 

Üçüncü müfettişlik bölge 
sinde valilerin toplantısı 

Erzincan, 17 (A.A.) - Üçüncü umu
mi müfettiş Tahsin Üzer'in başkanlığın. 

da yapılacak valiler toplantısında ha:!ır 

bulunmak üzere vali Fahri Özen dün 

Trabzona hareket etmiştir. 

Sarhanlı modem bir· 
köy oldu 

Edirne, 17 (A.A.) - Yüz evli Sar .. 
hanlı köyü Meriç boyunca yıllardanbed 

sıtmadan sıkıntı çekiyordu. Sıhat veki• 

letinin yardımları ve köylünün büyük 

gayretiyle bu köy yepyeni bir plan tize· 

rine yüksek ve ferah bir yere kuruhnuş 

modern bir tip almış ve köylü çok ae• 
vinmiştir. Edirnenin içinde Tuncanın bas 

tığı Dilaverbey mahallesinde de 150 ev 

için planlar yapılmış ve yerler ayrılmış

tır. İlkbaharda bunlarda toplu mahalle. 
ler halinde Kıyık ve civarına kaıclm

lacaktır. Sıhat vekaleti ve kmlay kuru
mu bu iş için 1 S bin lira tahsis etnüutir. 

- . 
Yurdtla~ ! 

Tiirk para!'lr, kaya gihi !'lapa ~ağlam duruyor: En emin 
tasarruf parası, Tiirk parasıdır. 

ULUSAL EKONOMİ VE ARTTIRMA KURUMU 
·w= , 1 ar Evvela şurasını söylemek isteriz ki 

dilimizde ''Jik, lük, Jrk, luk'' sonekleri-
nin il§vesiyle isimlerin aldığı hususi Düşüniişler 
nüansı verecek, her kelimeye tatbik edi-

TENKİT HAKKI lebilir bir ek meseli fransızcada mev-
cud değildir Bu, dilimizin lehine iayd· 
edilecek bir hususiyettir. Fransızcada 
"jeune" den "jeunesse'', "enfanf' dan 
''enfance" ;yapılabilirse de "emme" 

kelimesine aynı mefhum genişlemesini 
verecek bir ek yoktur. Evveli şunu söy
Jiyelim ki "gençler• yerine ''gençlik'' 
diyor değiliz. Aradaki nüansı hisset
memeye imk§n var mıdır? Mesel§ 
"gençlik hareketlerı"' mefhumunu ''genç

lerin hareketleri'' tabiriyle anlatabilir 
miyiz? Bunun gibi "Jcadınlrk" kelime· 

sinde yalnız şahsen kadınları değil, aynı 
zamanda kadrna aid bütün hususiyetle
ri cemeden bir mana nüansı vardır. 

''Türklük'' kelimesinin ifade ettiği hu
susi manayi da "türkler'' kelimesiyle 
anlatamayız. Dilimizi zenginleıtiren 

bu hususiyet, ba§ka dillerden bir tak· 
lid değildir. Ancak başka diJlerin türk· 
çede mevcud olu§una gıbta edebilecek
leri bir üstünlüktür. 

(Le Journal'dan) 

Hasan Ali Yücel, 
Akşamda, pek enteresan 
mevzular üezerinde yap
tığı pazartesi konuşma
larının sonuncusunda, 
bizde zaman zaman orta· 
ya konulup bir müddet 
üzerinde münakaşa edil
dikten sonra, mahkeme 
celseleri gibi, hükmü 
''yeVıni ahare,, talik olu
nan bir davaya temas et· 
ti. Tenkit hakkının hu
dudunu ve herkesin mü
nekkitliğe hakkı olup 
olmadığını tetkik ediyor. 

Muharrir, hükümle· 
rini bazı noktalarda a
~ın bir şiddetle formü· 
le etmiş olmasına rağ
men, müdafaa ettiği te· 
zin ana hatlarında hak
lıdır. Hakikaten, her 
hangi bir kitab hakkın· 
da fikrini söyleyen de
ğil, fakat tenkidi bir 
meslek veya hiç olmaz
sa bir itiyat haline ge· 
tiren entelektüel'in mu
ayyen bazı vasıflar ta
şnnası icab eder. 

Nuru11ah Ataç'ı ken
disine telmih ettiği zan· 
niyle insiyaki surette 
ha.rekete getirmiş olan 
bu mutaleaların biz an
cak, münekkidin mutla· 
ka edebi kıymetini san• 
at eserleri vermek aure· 
tıyle isbat etmiş olmast 
lüzumunu iler süren kıs· 
mına iştirak ctmiycce• 

ğ'iz. Fakat Nuru11ah A
taç'ın ileri sürdüğü gi· 
bi, münekkidin, bir ka
riin her hangi bir kitab 
hakkında fikrini söyle
mesi gibi tabii bir hakka 
s.thib olduğu hususunda
ki müdafaasını da varid 
görmiyoruz. 

Şiir veya roman gibi 
muayyen bir edebi tarz
da eserler verememiş ol
mak. buna rağmen iyi 
bir münekkit olmağa ma· 
ni bir hal teşkil etmez. 
Fakat her hangi ıbir mu· 
harrir'in, tenkidi, elbet· 
te kanuni değil, fakat 
ahlaki ve içtimai bir hak 
olarak meslek haline ge
tirebilmesi muayyen ba· 
zı vasıflara malik olma· 
sını da icab ettirir. Bun· 
Iarın başlıcaları münek· 
kitlik edecek adamın mu
ayyen bir doktrine esir 
olmaması, hükümlerinde 
tamamiyle bitaraf kala
cak kadar hislerine ve 
sinirlerine hakim olma
sı, kanaatlerinde müsta
kar olmasıdır. 

Hakikaten değersiz 
bir eseri dostluk gayre· 
tiyle veya menfaat dil· 
~üncesiyle göklere çı· 
karırken sahibine karşı 
infial beslediği büyük 
bir eseri kötüleyen mü· 
nekkidin bu hareketi, 
bir başkasına kasten :ta• 
ıar vermek gibi sosyal 

bir suç teşkil etmeı: 11ıi? · 
Kendisinin addetti.ği 
mevkii bir başkasına iza· 
fe eden bir tenkid yazı•ı 
hakkında bir şairimizin 
şu sözleri hala kulağım· 
drdır: "Fakat bu benim 
cebimden cüzdannnı c;al· 
mıya muadil bir hare• 
ket tir." 

Biliyorum bana," her 
hangi bir edebi tarza 
veya ekole temayülü ol· 
mayan. asla hislerinin 
ve menfaatlerinin tesiri 
a1trnda kalmayan insanı 
nerede bulacaksınız?'' 
denilecektir. 

Hiç şüphesiz ki her 
tenkitte muayyen bir 
subjektiflik dozu bulu
nacaktır, hiç şüphesiz ki 
ölçülerini terarl l:a· 
dar riyazi bir katiyeOe 
ifade edecek adam, eri· 
şilemiyecek bir ideal o• 
larak kalmaya mahkt ın
dur. Anca'k. perlecti on 
derecesine varamasa \i· 
le fazilet muvazene, l•i· 
ta~afhk ~ istiknr ı Ja• 
sJflariyle sanat bilgis,ni 
ve yüksek bir zevki ııcıh· 
sında birlestinms (j.an 
insanlar yok değildir. ve 
tenkit onların i,ttır. 
Eııasen edebiyat tarl ili· 
nin kaydettiği büyük 
münekkidler de bö. \le 
insanlar arasından çlk· 
mış değil midir? 

Ya,ar NAU1 
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iZVESTİY ANIN BİR MAKALESİ 

«İspanya, faşizmin demol,rasi aleyhine 
mücadele ettiği llir harll sahasıdır.» 
Moskova 17 (A.A.) - ispanya ha-, 

diselerini bahis mevzuu eden İzvestia 
gazetesi, diyor ki: 

"Faşizmin elyevm propaganda· 
sını yaptığı harbin mevziileşti -
rilmesi prensipinin tatbiki için ya· 

pılan teşebbüsler bir manevra -
dan başka bir şey değildir. Faşizm 
bu manevra}1ı, harbin genişlemeı.i teh· 

likeslni ileri sürerek öteki devletleri 
korkutmak suretiyle çevirmektedir. At
man ve italyan fasizmi - ki şimdi ispan· 

yol halk ve cumuriyetine karşı harb ilan 
etmiş bulunuyor • demokrat Avrupanın 

kalbine bir darbe vurmıya hazırlanmak
t~dır. Almanya ve İtalya cumuriyetçi 

Fransaya karşı üçüncü bir faşist hudu
du kurmıya çalışmaktadırlar. Faşist mu· 

dalialeciler, İngiltere ile Akdeniz haki

miyeti mücadelesinde yeni yeni istinad 
noktaları ıbulmak için ispanyol sahille
rini elde etmiye hazırlanmaktadırlar. 

İspanya, faşizmin demokrasi aley
hinde mücadeleye giriştiği bir harb sa
hası olarak .intihab olunmuştur. 

Faşizm bu sahada, dünyanın siyasal 

AVUSTURYA'DA: 

B. Şu~nig miihim beyanatta 
bulunacak 

Viyana, 17 (A.A.) - Milli cephenin 
bu akşam parlamentoda yapılacak olan 
içtlmaında B. Şuşnig, Nöye Freye Pre
&e'nin çok mühim olarak ilan ettiği be
yanatta bulunacaktır: 

Ecnebi diplomatik mümessilleri bu 
içtimada hazır bulunmaya davet edil. 
ıni3lerdir. 

rejimini değiştirecek olan emperyalıst 
harbi hazırlamaktadır. 

Faşizme karşı ispanyol cumuriyeti· 
nin kazanacağı muzafferiyet, bütün me
deni beşeriyetin kazandığı bir muzaffe· 

riyet olacaktır. 
Franko ve Mola ve onların alman 

ve italyan müttefiklerinin kazanacağı 

muzafferiyette beynelmilel çapulculuk 
ve taarruz harbini kara kuvvetlerini teş· 

vik etmis olacaktır. 
Bu s;bebden dolayı Sovyetler birli· 

ğinin milyonlarca işçisi, cumuriyetçi 
İspanyanın faşistlere karşı açtığı şeref· 
li mücadeleyi kardeşçe bir tesanüd his· 
si ile takib etmektedir. Bu milyonlar· 
ca isçinin Portekiz. Almanya ve İtalya· 
nın tatbik ettikleri şekilde iğrenç 'bir 
ademi müdahaleye iştirak etmek iste· 
meyişleri pek tabiidir. 

Sovyetler birliği işçileri, Kagan ta· 
rafından Londra komitesinde ileri sü
t ülen dileğe tamamiyle arka olmakta· 
dır. Faşistlerin §anlı İspanyol cumuri· 
yetini boğmalarına mani olmak için mil
yon1arca işçi tarafından gösterilen arzu 
bütün dünyada akis uyandırmıştır. 

POLONYA'DA: 

Fransa ile ticaret miinascbcti 
inki~af ı için 

Varşova, 17 (A.A.) - Polonya eko

nomik mahfillerine mensub bir heyet ge

Jc.cek hafta başında Parise hareket ede· 

cektir. Bu heyet fransız • Polonya ti

cari münasebetlerinin inkişafı için alına· 

cak tedbiri (ransız alakadar makamları 
ile görüşe<:ektir. 

HAVA HÜCÜMLARINA KARŞI 

P ariste ehemiyetli bir taarruzdan 
k:orunma tecrübesi yaıııldı 

• 
Anarşistler, meşaleler yakmak suretiyle 

istediler tecrübeyi bozmak 
Paris, 17 (A.A.} - Dün gece saat 

21.30 da Parisin 69 muhtelif yerinde ö
te~ düdükler, hava taarruzlanna karşı 

korunma talimlerinin başlangıcını ha· 

ber ~rmişlerdir. Bu tecrübe Parisin 

ko~unması için harbden beri tecrübele

rin en ehemiyetlisini teşkil etmiştir. 
Düdükler ötmeye başlayınca ışıklar 

Sonmüş ve bütün şehir derin bir karan· 
lığa dalmış seyrüsefer tamamiyle dur· 
tnuştur. Şehir üzerinde uçan polis tay· 
}Pareleri yapılan manevraları takib et
tnişterdir. Diğer tayyareler de renkli 
fişe~ler atmak suretiyle şehre karşı bir 
temsili bombardıman taarruzu icra et· 
tnişlerdi. Bu sırada yangınlarla müca
deleJ yapanlara yardım ve gazlerden ko-

runma tedbirleri gibi bir takım manev
ra ve tecrübeler yapılm:ştır. 

Anarşistlerin çıkaraıkları 
lıadise 

Paria, 17 (A.A.) - Paris mıntaka· 
smda yapılan hava taarruzlarına karşı 
korunma tecrübelerinde birçok hadise
ler ce-reyan etmiştir. Sakinleri çok ka· 
lal-alık olan bir mahallede anarşistler 

meşaleler yakarak manevraları bozma
ya teşebbüs etmişlerdir. B undan başka 
bir takım propaganda kağıtları dağıt· 

maya teşebbüs eden bazı kimseler de ya
kalanmıştır. P olis ayrıca, ışık yakma
mak hususunda konu1an yasağa muga· 
yir hareket eden 500 kadar kişiyi ceza· 
landırmıştır. 

ULUS 

ROMANYA'DA: 

Kıral Karol'un 44. iincii (lo~'lım 
yıldönümü 
Bükreş, 17 (A. 

A.) - Bütün 

memleket, kırahn 

kırk dördüncü do

ğum yıl dönümü

nü sevinçle kutla

mıştır. 

YUNANlSTAN'DA: 

Kıra! Kacol 

İlk hava turu miisabakası 
Atina, 17 (A.A.) - Yunanistan ha

va turuna iştirak eden 14 tayyare dün 
sabah Tatoi tayyare istasyonundan ha

valanmışlardır. Veliahd prens Polle mil
li müdafaa bakanlığı erkanı tayyarelerin 

hareketinde hazır bulunmuşlardır. Tur· 
ne 1177 kilometrelik bir mesafe üze

rin de yapılmaktadır. Tayyareler bu se
yahati iki günde bitireceklerdir. 

Hava bakanlığı müsteşarı B. Passa
ris gazetecilere aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

· Bu hava turu Yunanistanda bu şe. 
kilde ilk defa olarak yapılmaktadır. Bu 

müsabakaya iştitrak eden 14 tayyarenin 
dokuzu askeri olup biri yunan hava nak
liyatı şirketine dördü hususi şahıslara 
aiddir. 

Bu ilk hava turunun milli müdafaa 

sporculuğunun inkişafına yardım ede
ceğini ümid etmekteyiz. 

İngiliz amiralinin ziyaf cti 
Atina, 17 (A.A.) - Başbakan Me

taksas, Falerde demirli bulunan ingiliz 

filosu amirali tarafından Kilin Elizabet 
zırhlısında şerefine verilen ziyaftete ha· 
zır bulunmu~tur. 

SON DAKiKA: 

ALMAN NOT ASI ETRAFINDA 

ingilterede siyasi 
görüşmeler 

Londra, 17 (A.A.) - B. Van Sittart, 
dün akşam, gündüzün B. Eden'le gö
rüşmüş olan Fransa elçisini kabul et
miştir. Bu esnada, Belçika bitaraflığı ile 
alman notası mavzuubahs olmuştur. 

Elçi B. Korben geç vakit Paris'e a
zimet etmiştir. 

Gene dün öğleden sonra alman mas
lahatgüzarı B. Von Biımark'da, B. Van 
Sittart'1 ziyaret etmiştir. Salahiyetli 
mahfiller bu ziyaret esnasında yalnız 

Almanya'nın 13 ilkteşrin tarihli notası
nın ne şekilde efkarı umumiyeye arze· 
dileceği etrafında görüşüldüğünü söy· 
lemektedirler. 

Siyasal mahfiller Londra'da toplanan 
Lokarnocular konferansı esnasında serd 

eylediği tekliflere cevab teşkil eden al

man notasının yeniden işi sürüncemede 

bırakacak mahiyette olduğunu ve pek 
cesaret verici bir vesika olmadığını be

.yan etmektedirler 
Filhakika bu nota Lokarno meselesi

ni daha da karıştıracak bir takım sual

lerden ibaret bulunmakta ve Almanya•
nın ne gibi bir vaziyet alacağım müb· 
hem bırakmaktadır. 

Londra, 17 (A.A.A - Royter ajansI 
aşağıdaki haberi neşretmektedir: 

Resmen bildirildiğine göre, be§ dev. 

let konferansı hakkında ingiHz hükümeti 

tarafından 18 eylülde yapılan tekliflere 
alman ve fransız hükümetlerinin ver· 
dikleri cevablar bir kaç gün evvel ingi· 
liz drş işleri bakanlığına gelmiştir. Al
man notasınrn muhteviyatı hakkında ve· 
rilen bütiln haberlerin birer ihtimal ola
rak telakki edilmeleri lllzımdır. 

B. Hover, B. Ruzvelte cevah veriyor 
Filadelfiya, 17 (A.A.) - B. Hoover 

irad ettiği bir nutukta, bugünkü buhra
nın müsebbibleri cumuriyetçiler olduğu 
hakkında B. Ruzvclt tarafından ileri sü
rülen ithamlara cevab vererek demiştir 
ki: 

"- Buhran, büyük muharebenin ne
ticeı.ıdir. İşlerin tekrar başlaması bu
günkü bükümetin eseri değildir. V azi
yetteki selah, R uzvelt'in intihabından 

dokuz ay evvel, değil yalnız Amerika'

da bütün dünyada kendini göstermiştir." 

B. Hoover nutkunu şöyle bitirmiş· 

tir: 
"-B. Ruzvelt, bu derecedeki rakam.. 

tarta istediği gibi oynamaktadır. Husu

si m üesseseler de, muhasebelerini htikil

met gibi tutmuı olsalardı, idarecileri 

hapse atılırdı.'' 

İngiltere • Belçika •• •• • 
goruşmesı 

Londra, 17 (A .A.) - Dış işleri ba
lianlığının bugün bildirdiğine göre, 
Belçika kıratının nutku hakkındaki 

Belçika .. İngiltere konuşmaları önü
müzdeki hafta da devam edecektir. İn· 
giliz noktai nazarına göre, kıratın nut• 
kunda tavzih edilmesi lazım gelen bir
çok noktalar vardır. Bununla beraber 
İngilterenin alacağı kati hattı hareket 

hakkında şimdiden bir şey söylenemez. 

Yalnız, Belçika noktai nazarının beşler 

konferansı meselesine dokunmakta ol· 

duğu tebarüz ettirilmektedir. Teyit e

dildiğie göre, İngiltere hükilmeti ken

disi ile geniş bir fikir teatisinde bulun

duğu fransız hükünieti ile tam müta• 

bakat halinde hareket edecektir. 

llıtilalciler Madride biraz· daha yaklaştılar 
Talavera, 17 (A.A.) - Havas muha· 

birinden: 

Dün öğleden sonra, Madrid ü
zerine yürüyen general Verela'nın ku
mandası altındaki kollar, Val Mojada'
yı zabtetmişlerdir. Bu mevkiin zabtı, 
Madrid'e karşı yapılacak hücumun son 

hazırlığını teşkil etmektedir. İhtilalci 

kıtalar, evvela şiddetli hiç bir mukave
mete uğramadan altı kilometre ilerlemiş· ı 
ler, sonra, bütün cephe boyunca mitral. 
yöz ateşiyle karşılanmışlardır. Bunun ü-

Bulgar lcabµıesinde 
Sofya, 17 (A.A.) - Resmi bir men. 

hadan öğrenildiğine göre, hiikümet bu 
sene yeni seçimler yapmıyacaktır. 

Kabinede yapılacak değişikliklerin 

ise bu ay içinde vukua geleceği bildiril-

zerine bükümet kuvvetlerine süngü ile 
hücum edilerek, firara mecbur etmişler
dir. 

lhıiliilciler Oviedo'yıı 
kurtartlılcır 

Burgos, 17 (A.A.) - 18 temmuzdan
beri hükümetçilerin muhasarasına mu
kavemet etmekte olan Oviedo nasyona
list garnizonu bugün general Aranda ku
manclasında şehre giren nasyonalist kuv· 
vetler tarafından kurtarılmıştır. 

yapılacalc değişiklik 
nıketedir. Her hangi bir siyasi partiye 

mensub kabine azası uzaklaştırdacak ve 
yalnız siyaset harici eşhastan mürekeb 
bir kabine kurulacaktır. 

SAYFA 3 

FRANSA'DA: 

Radikal sosyafü;tler, lıalkÇılara 
yar(lım vadccliyorlar 

Paris, 17 (A. 
A.) - Biarritz 
kongresinin arife
sinde, radikal sos· 
yalist partisi, B. 
Daladye'nin imza. 
siyle memlekete 
hitaben bir beyan
name neşretmiştir. 
Bu beyannamede 
deniliyor ki: 

"Radikal ıos.. 

yalist partisi halk· B. Daladiye 
cr cephesinin proğramına müzahir olma
yı vadetmişti. Parti bu vadinde dura
caktır. Ve cumuriyet kanunlarının çer• 
çevesi dahilinde demokratik rejimi mu
hafazaya, ve her türlü tazyike karp 
ferdlerin tasarruf haklariyle beraber, ça
lışma ve biriktirme serbestliğini ve ka.. 
nunun tamaii tatbikini müdafaaya az 
metmiştir." 

Grevcilerle istihsalcilcr arasında 
bir çarpışma 

Chartes, 17 (A.A.) - Joury şeker. 
fabrikalarına mensub 200 grevci amele 
ile fabrikanın tahliyesini istemek için o-ı 
toritelere müracata giden pancar istih
salcileri arasında bir çarpı§ma olmuştur. 
Takriben otuz kişi hafif yaralanmıştır. 

Hava nezaretinin bir karan 
Paris, 17 (A.A.) - Hava nezareti, 

hükümetin milli müdafaaya aid her tür
lü hava levazımı imal eden bütün fabri.. 
katarı millileştirilmeğe karar verdiğin! 
tebliğ etmektedir. 

ISVJÇRE'DE: 

Ras Nasilm öldii 
Davos, 17 (A. 

A.) - Ogaden 
cephesinde bir ha. 
beş ordusuna ku
manda etmiş olan 
Ras Nasibu tedavi 
edilmekte bulun
duğu Davos has
tanelerinin birin

de ölmü!tür. Ras Nasibu -----
PORTEKIZ'DE: 

Gayri vatani duygular hesliyenler 
hakkında şiddetli tedbirler 
Lizbon. 17 (A.A.) - Resmi gazete ile 

yakında ne,1redilecek bir kararnameye 
göre gayri vatni ve yahud ki sosyal ni• 
zama mugayir duygular ve fikirler bea
liyen efrad ile küçük zabitler bundan 
böyl eterli edemiyecekler ve alelade ne
fer olarak iıtihdam edilmek ilzere meın. 
leket içerisindeki tedib kııtalanna veya 
müstemlikelere sevkedileceklerdir. 

Bu kabil kimseler, askeri hizmetleri
ni bitirdikten sonra da hiç bir devlet 
hizmetine a!Jnmayacaklan gibi serbest 
meslek dahi icra edemiyeceklcrdir. 

HlNDISTAN'DA: 

Hindistanda kanşıklıklar 
artıyor 

Bombay, 17 (A.A.) - Nisbeten sa .. 

kin geçen bir geceden sonra, sabahleyin 

şefakla beraber karışıklıklar gene baş.

lamıştır. 

Bazı mağazalar yağma edilmiş, ma

bedlerle camileri tutuşturmak teşebbü· 

sünde bulunulmuştur. Bu sabah, zabita, 

camii tutuşturmak isteyen mecusileria 

üzerine ateş etmekle meşgul iken, müs

lümanlar, bir mabedi ateşe vermeğe mu-

vaffak olmuşlardır. a 

Buraya imdad kuvvetleri celbedil

mesi muhtemeldir. Müslümanlarla ıne

cusiler arasındaki sulh teşebbüsleri neti

cesiz kalmıştır. 

Orman Çiftliğinin yetiştirdiği kıymetli astragan derileri piyasaya 
~ıkarılmıştır. Merkez mağaza~a toptan ve perakende satılıyor. 



SAYFA4 

BELCİKANIN - KAR ARINDAN SONRA 

Bakanlar li:urul u par amentoyu 
f evlialade toplanbya çağırdı 

İngilte~enin bazı teşebbüslerde bulunacağı 
söyleniyor. Alman ve italyan gazeteleri 

Belçika'nın hareketini alkışlıyorlar 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

tima devresi tarihine kadar devam ede
cektir. 

Hükümet, raksist ve flaman nasyo
nalistlerdcn mürckkeb olan muhalefet 
blokuna i.'Clrşı ilk tedbirlerini almıştır. 
Bu tedbirler, hükümet münakalat baka
nı Jasparı feda etmediği takdirde mu
halefet bloku azasının mevkilerinden 
çekileceklerini söyliyen B. Degrelle 
tehditlerine karşı koymak maksadına 

matuftur. 

İç işleri bakanı kabine konseyine bir 
çok saylavlar muhtemel kollektif 
istifası hakkındaki bir kanun projesini 
tevdi etmiştir. Şimdiki kanun mucibin
ce her istifadan aonra otomatik bir şe
kilde yapılan yeniden intihab kararları, 
yeni proje mucibinde ileride parlamen
tonun da tasdikine bağlı bulunacaktır. 
Bu projede saylavlar kurulunun içti
maından sonra takdim edilecek ve hü
kümet bunların derhal müzakere edil
mesini isteyecektir. 

Bir istizah takriri 
Brüksel, 17 (A.A.) - S06yalist say. 

lav B. Hubin dış işleri bakanına verdi
ği bir istizah takririnde, Kıralın nut
kundaki "bitaraflık., kelimesinin tam 
manasını ve bu bitaraflığın erkanı bar· 
biyeler anlaşmalarının kaldırılmasını 
intaç edip etmiyeceğini sormu9tur. 

İııgiltcrenin bazı tesebhiislerde • 
hulunacağ,ı ~öyleniyor 

Londra, 17 (A.A.) - Burada bildi
rildiğine göre, fransız büyük elçisinin 
dış işlerinde yaptığı mülakat, Belçika
ya karşı takib edilmesi gereken ı;iyasa 
üzerinde cereyan etmiştir. 

Fransız büyük elçisi, İngiliz hükü
metinin bu hususta ne düşündügünü 

tahkika memur edilmiştir, 

Londra ve Parisin bu husustaki ka
naatleri tcsbit edildikten sonra Fransa 
ve Ingilterenin Brüksel hükümeti nez· 
dinde teşebbüslerde bulunmaları muh
temeldir. Fransa ve İngiltere, Belçika· 
nın yeni islikamctinin Paris ve Londra
da uyandırdığı şüpheler üzerine Bnik· 
sel hükümetinin nazarı dikkatini çeke· 
ceklerdir. İngiliz hükümetinin Belçika
da bazı teşebbüsler yapacağını ingifü: 
dış işleri bakanlığı inkar etmemekte· 
dir. 

Paris, 17 (A.A.) - Harici;e neza
reti umumi katibi B. Lejer, dün biribi
ri ardına Belçika büyük elçisi B. De;n
terghen ve İngiltere işgüderi B. Loyd 
ile ağlebi ihtimal Belçika kıratının bu 
defaki nutku hakkında görüşmüştür. 

Resmi mahfiller, tev:dhen beyan o· 
l~n~uğuna göre hariciye nezareti ~im
dıkı halde Belçika için hiç bir nota ha
zırlanıamaktadır. Fakat iki hükümet a
rasında konuşmalara başlanmıştır. Bu 
konuşmalar Brükselde Fransa elçisi B. 
Laroche vasıtasiyle cereyan ediyor. 

Alman ve İtalyan gazeteleri 
Bel~ikayı alkışlıyorlar 

Berlin, 17 (A.A.) - Almanyanın 

vilayet gazeteleri, Belçikadaki politi
ka değişikliğinin sulh bakımından yeni 
ufuklar açmakta olduğu kanaatindedir

ler. 
"Reynişc Vcstfalişe Zeitung'' diyor

ki : 
"Belçikanm daha bundan başka ya

pacağı şeyler de vardır. Fransa ile mu· 
ahedesi elan bakidir. Fransaya karşı o· 
lan Belçika hududu apaçık olduğu hal· 
de, alman hududu son derece müstah
kemdir. Şüphesiz ki, hala alman tehli
kesinden bahseden Belçika devlet adam
lariyle generalleri yok değildir. Lakin 
kıralın sözleri, iş arkadaşlarınınkinden 
elbette daha ağır çeker dersek, yanıl· 

mıt olmayız. O dediğimiz kimseler ha· 
ıa umumi harbin ve Versay muahedesi
nin tesiratı altında bulunan kimseler
dir. Halbuki kıral genç nesle mensup· 
tur." 

Hannoverşe Zeitung da şunları ya

zıyor .: 
"Belçikanın hareketi, bir garb anlaş

ması müzakereleri için yeni ufuklar aç• 
maktadır. B. Musolininin dört taraflı 
olarak tasavvur ettiği misaka dahil 
devle~lerBelçikanın bitaraflığını tasdi
ke bakmalıdırlar. Bu dört devlet, ayrı· 
ca karşılıklı müzaheret ve Almanya ta
rafından tavsiye edilen ikişer taraflı 

anlaşma sistemlerinden birini ihtiyar 
etmektedir.,, 

Bertin, 17 (A.A.) - fnformation 
gazetesinin Berlin muhabiri yazıyor: 

Belçika kıralı, Loyd Corç sonra 
Almanyada en tanınmı · devlet adamı 
oldu. Gazeteler, bu derece metanetle 
memleketinin menfaatlerini müdafaa 

etmesini bilen bu azimkar, dürendiş 

genç hükümdarın hattı hareketini sena 
etmektedirler. 

Roma, 17 (A.A.) - Belçikanın bi
taraflığa dönmek hakkındaki kararını 
tefsir eden Ciornale d' İtalia diyor ki : 

"Avrupanın ikiye bölünmek istida· 
dı karşısında, kıral Lcopold'un hareke
ti medeni cesaretle ve dürendişliğe 

delildir. Belçikanın mertçe vaziyeti 
hala müşterek bir emniyet bülyasma 
dalmış bulunanları birdenbire uyandır· 
mak gerektir., 

İzvestiyanm mütaleası 
Moskova, 17 (A.A.) - Belçika siya· 

setinin yeni veçhesini tahlil ve tefsir 
eden İzvestiya gazetesi diyor ki: 

"Cenevredeki ıon nutkunda Litvi
nof, hududlarınrn üzerine bitaraflık 
yaftası yapıştırmakla düşmanın istila
sından kurtulacaklarını sanan devlet
lerle istihza etmişti. Litvinof aynı za
manda bitarafhk maskesi altında, mü
tecavizin lehine hareket etmek niyetin-
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Şuşı1ig in diktatörl ·· ğü ve İngiliz gazete] eri 
Avusturya Raşt'ekili Bay Sıışnig'in, Haym!f ver'leri kalaırıp Prens Ştaremberg'i de bertaraf 
ederek diktatifr olnımmuı İngiliz gazeteleri biiyiik bir ehemiyet vermelaedirler. Almunya'yı 
memnun e<len ve İngilizler tarllfıntlan da fen<ı karşılanmıyan bu lıiidiscnin Orta Avrupa iya· 
setinde bir takını miilıim neticeler uyandıracağından bahsediUyor. }'llkında J' iyana' da topla
nacah protokol devletleri irtimmrula alman mura1ıhaslar:,nm <la bıtlunncağı sfrylenmektedir. 
iki miilıim İngiliz gazetesinin bu mevzu etrafında )·azılmı~ ihi malaalcsini dilimize çeviriyorm~: 

12 ilkteşrin 936 tarihli Deyli Telegraf gazetesi yazryor: 
Triyomviralar ve Duumviralar, nadir olarak uzun müddet 

devam eder. Ergeç bunların arasından bir tanesi daha kudretli 
ve yahud en kudretli olduğunu isbat edince iktıdar mevkiinin 
yanı başında herhangi bir ortağa tahammül edemez olur. Bu
gün tarih, Viyana bir defa daha tekerrür etmiş ve Şuşnig'in 
en kudretli adam olduiu meydana çrkmrstrr. 

Hakikatte bu mücadele, geeçn mayısta Avusturya'da mec· 
huri askerlik usulü canlandırılmas,na ve Haymsverlcr gibi ya· 
rı askeri teşekkülleri~ kaldırılışp orduya devredilmesi, Prens 
Ştaremberg'in başvekıl muavinliğinden çekilme i üzerine bir 
karar ve neticeye varmış bulunuyordu. Bu hadisede Prens ta
mamiyle yenilmis oluyordu. Kabinede kendine taraftar iki na
zırın bxraktlmasx da işin zahirlerini korumak içindi. Artık kati 
darbenin indirilmesi için münasib bir zaman ve fırsat bekle
niyordu. Nihayet cuma günü bütün bir gece süren bir kabine 
toplantısından sonra Şuşnig Avusturyanın bir tek adamı ola· 
rak ilan olundu. 

Artık Avusturya'da kimin şef olacağı bir mesele olmaktan 
çıkmıştır. Haymsver'le~in dağıtılması hakkındaki kanun arttk 
do~rudan doğruya tatbık sahasına geçecektir. Müşkülat için
de bulunan Prens Ştaremberg ipin ucunu elinden kaçırmıştır. 
Haymsver'lere umumi karar gfihtan yapılan son tebliğde deni
liyor ki: ''Bütün arkadaşlara bildiririz ki artık Haymsver'in 
mevcudiyeti nihayet bulmuştur. Bundan sonra bütün Hayms
ver'ler hükümetin bütün emirlerine itaat edecek ve asla muha· 
lefet göstermiyeceklerdir.'' 

Bu tamimden sonra, vaziyetin kemale gelmis olduğunu an· 
lamak kolay1asmış oluyordu. 

Her ne kadar Viyana muhabirimiz, Prensin bütün Hayms
ver seflerini bir toplantıya çağırdığım bildiriyorsa da artık 
iş işten geç.mi' ve kuvvete başvurmak imkanı kalmamıstrr. 

Prensle Binbaşı Fey arasındaki zıddiyet ve öfkeli müna• 
ltaşalar, Şuşnig'in yapmak istediği işi kolaylaştırmıştır. 

Şimdi bir sual .sorulabilir Şuşnig'in aldığı bu yeni vaziyet, 
Avusturyanm dış styasa ı üzerine ne gibi bir tesir yapacaktır? 

Evvelce Hitler'in maiyetinde çalıştığı halde sonradan Du
çe'ye meyledne ve onun öğüd eriyle harekete geçen Prens 
Ştarmberg'in bö .. ece bert raf erlilmesinden Almanya herhal· 
de. eseflenmiş değildir. Burıdan başka Haymsver'lerin kaldı
rılması da Nazi AJmanyanın hoş.una gidecektir. 

Avusturya dıs sr •aSJ"'ından "Almanyaya taraftar'', yahud 
"ftalya'ya tarnftar" dive kf' .. tirme bir surette bahsetmek yan
lış olur. Bu siyaset her seyden fazla '' Avusturya'ya taraftar., 
dır. Avusturya ile Alm"nva arnsında yapılan son anlaşmada 
Avust\ıryanın kendisiyle mltza ·ere edilecek bir devlet olup 
kendisine istenilen ey di'·te edilecek bir devlet olmadığını 
anlatmış, bu hakikatin Berlin tarafından kabul edildiğini gös
termiştir. 

Öte taarftan Roma anl"".ma arr, Avusturya, Macaristan ve 
İtalyanın biribirlerine d~.,·c;maksxzın dördüncU bir devletle 
anlaşma yapmama'arını icah etmektedir. B. Şusnig'in Romaya 
ve Budapeşte'ye pek seyrek olm1yarak yaptığı ziyaretleri bu 
noktadan mütalaa e mek azımdır. 

Şimdi şim1l e ve C" btald diktatör ı<ardeşleri gibi Avus
turya diktatörünün de ya mz ivi görüşe değil, avnı zamanda 
memleket içinden bir müzaharete de ihtiyacı vardır. 

Her halde Dr. Su ;,nig. i,. i terini tek başına iyice idare edip 
yürütecek bir kudrette olduğunu göstermiştir. Avusturyanın 
tam ~ir !s~kl~l icinde yaaıı;tT'..ast ingiliz .menfaatine de uygun 
oldugu ıçın bız de kendi ine muvaffakıyet dileriz. 

Taymis pazetesi nt>. diyor? 

12 llkteşrin 936 tarihli Taymis gazetesi ''Dr. ~usnı'~in 
otokratlrğı" başlığı altında yazdığı bir başmakalede diyor ki: 

Dr. Şuşnig'in diktatörlük darbesi Avrupanın öteki otok • 
ratlarınınk~n~e.n daha az sansasyonel. b.ir ta~zda vukubulmuş
tur. Fakat ıyı ıdare edilerek • .?:amanı ıyı seçılerek yapılan bu 
drbe, J:?oktor diğer me .. 1ekdaş diktatörleri ite kıyaslanabi
lecek bır haldedir. Kendisi "ana vatan cephesi'' adını alan po-

litik bir teşekkülün başındadır. Bundan sonra milli milisyanın 
da şefi olacaktır. Nizamiye kıtaları ona hem mecburi askerli· 
ği ihdas ettiği, hem de harbiye nazırı olduğu için iki katlı min· 
nettardırlar 

Şuşnig'in kuvvetli bir katolik olması, kendisine Avustur
yanın umumi hayatında mühim bir tesiri olan kilisenin lıürme• 
tini de temin etmektedir. Hariciye nezareti de, zaten. epiy za• 
mandanberi onun kontrolu altındadır. Geçen cumartesi günü 
yapılan ve bütün gece süren bir kabine toplant·sıdan sonra 
Avusturya içinde kalen biricik yarı - müstakil teşekkül, Prem 
Ştaremberg'in faşist Haymsvcrleri de dağıtılmır-tır. Prens ilk· 
baharda basvekil muavinliğinden de çıkarılm·ştı. Son zaman• 
larda prensle Havmsver'leri Viyanada kurmuş olan binbaşı 
Fey arasında büyük bir kavga olmuştur. 

Staremberg, Haymsver kumandanlarını kendisi seçm"k is· 
temiı:ı, Fey de bunun intihabla olması tarafını iltizam edereJc 
üç eyaletin kumandanlığ·na kendisi seçilmiştir. 

Bunun üzerine iki lider, biribirlerinin sözlerini dinlemem ~ 
ğe başlamışlardır. Ştaremberg, Haymsverleri kendi avcrlarr 
telakki ediyordu. Bunlarca sosyalistleri yerlerinden sürüp at• 
mıştı. Büyük harbta İtalyan cephesinde kahramanca harbet
miş olan Fey de kendisinin bir şef olduğunu göstermek isti· 
yordu. 

Avusturya ba vekili , bu kavgaya o zaman pek az ehemiyet 
vermiş, fakat şimdi bundan istifade ederek Haymsverleri büs· 
bütün kaldırmıştır. Baslangıçta Şuşnig Haymsverlerden ve 
onun gibi simdi kaldırılmış olan bir başka yarı • asken teşek· 
külden Dolfus'un ölümüne sebe balan nazi ayaklanmasına kar
şı, adamakılh, istifade etmiştir. 

Fakat nasıl Röm'ün hücum kıtaları Hitler'e karşı kafa tutar 
bir vaziyete geçmişlerse, Avusturyada da Haymsverler muvaf
fakiyetJerinden şımararak öyle bir yol tutmuşlardı. Bundan 
dolayı bir tehlike kaynağx oluyorlardı. 

İlkönce bu askeri ve kuvvetli tesekkül, hükümet !iefine de· 
~1. prense karşı sadık davranıyordu. İlkönceleri yurdsever 
maksadlarla hareket etmiş olan Ştaremberg sonradan fazla .is. 
raflara kalkıştığı için itibardan düşmeğe başlmış,tı. Bu israf· 
lar yüzünden içeriden ve dışardan gelen bir takım paralar ha· 
kiki yerlerine sarfolunmamayc. başlamıştı. 

Artık vatanı dışardan g-elecek tehlikelere karsı k'oruyacax 
muntazam bir ordu kurulmuş ve Haymsver fakir düşmüs ol
duğu için bu fesih kararına karşı muhalefet imkanını bulama· 
m:şlardır. Bu sırada devletin menfaatini her şeyden yükse!C 
tutan Prens Ştaremberg bütün Haymsver r.eflerini çağırmış ve 
onlara hükümeti din1emelerini tavsiye etmiştir. Çıkarılan bir 
beyanname ne '' Avusturya'ya karşr sonsuz sadakat ve sevgi'', 
"hükümete itaat'' tavsiye olunmuştur. 

Bütün bu hadiselerde ka7anan Bay Şuşnig olmuştur. İIJC 
defa iktıdar mev ·iine ı;cld iği zaman yer doldurmak için •gel· 
miş bir adam ve Hayınsverlerin elinde bir kukla loduğu zannr· 
ni vermis olan bu adam, zamanla bütün vaziyete hakim olacali 
bir yaradılışta bulunduğunu göstermiştir. Avusturya onun ida· 
resi altında her yandan terakki etmi~ ve finansal sahada da be
lini doğrultmağa başlamıştır. 

Şu-,nigi'in geçen temmuzd Almanya ile yaptığı anlaşma, bu 
münasebetleri bir tehlike kaynağı olmaktan çıkarmış ve Avus
turya'yı daima İtalyaya karşı boynu bükük kalmaktan kurtar
mıştır. Bununla beraber Avusturya Roma paktına sadakatten 
ayrılmamıştır. Nitekim bu kabine toplantısından ve orada ve· 
rilen kararlardan sonra Şusnig hemen tayyare ile Budapeşte· 
ye gitmiş orada General 'Gömböşün cenaze töreninde bulunmuş 
bu vseile ile İtalya hariciye nazıriyle General Göring'i gör· 
müştür. 

Uzun zamandanberi Almanya ile İtalya arasında bir ibtital 
ecbebi olmu$ olan Avusturya, artrk bu iki memleket arasında 
bir köprü olmustur. Avusturyada nazilerin en başta gelen düş
manı olan Prens Ştarembergin ortadan kalkması Almanyayı, 
tabii olarak, memnun etmiştir. 

Dolaşan şayialara göre, yakın umanda Viyana'da toplana
cak olan protokol devletleri içtimaında bu ıcfer üç değil, dört 
devletin murahhasları hazır bulunacaklardır. 

de bulunan ve hatta şimdi dahi bu tarz
da hareket eden baıka devletlerden de 

bahseylemişti. Bugün Belçikada vukua 

gelmekte olan deği§iklik bu ikinci yol
da inkişaf etmek niyetini göstermek-

tedir. Bugünden kati surette genişliği
nin tayini güç olan Belçikanın yaptığı 

Zikzak hareketi, muhakkak surette aJ. 

man ve İtalyan diplomasisinin bir mu· 
vaffakiyetidir. Belçika ile Fransa ve 

Lokarno sistemi arasında kendini gös
teren ihtilaf, bizce nihayet, • sulh ve 
kollektif emniyet için çok daha tehli

keli olan bir Belçika • faşist Alman1a 
rabıtasına tahavvül edebilir. 

Tefrika: No: 80 Savulun, yol açın on ayaklı takıllllna 
Kırk kişilik kafilenin. 

Fakat biz gene yolumuza devam ederiz; 

Çünkü biz her yerden döner, her yere tırmanırrz1 
Bizim zevkimiz dağ tepelerinde bir, yabud 

Urrl yarrhl gırr, ArrhJ 

Birisi §İmdi onu tutuyor. 

CENGEL Ki TABI 
Yazan: 

Rudyard KlPLlNG 
Ç"iren: 

Nurettin ARTAM 

- Afganistan' da da böyle olsaydı! dedi, 
çünkü biz •. orada ancak Kendi dileklerimize 
itaat e::lt:r z. 

Yerli subay, bıyıklarını bükerek cevab 
verdi: 

- İşte onun için sizin kendisine itaat et
mediğiniz Emiriniz gelip bizim umumi vali
mizden emir alır. 

KAMP HAYVANLARININ GEÇID 
ŞARKISI 

Topçu filleri 

Biz lskender'e Herkül kuvvetini verdik, 
Alrnlarrmızrn aklığını, dizlerimizin kurnazlığını: 

Boyunlarımızı hizmete eğdik,· onlar bir daha 
asla gevşememiştir. 

Topçu boğaları 
Koşulu kahramanlar top güllesinden çekinı'rler, 

Barut onları altüst eder; 

O zma.an biz harekete geçip atları tekrar çekeriz 

Savulun, yol açın yirmi boyunduruğuna 

Kırk kişilik kafilenin. 

Süvari atları 
Benim sırtımda mızraklılarıa Husarların ve 

Dragon/arın tatlı sesleri duyulur. 

Ve bana "ahırlardan" ve ''sulardan" daha tatlıdır 

Bonni Dundi suvarilerinin tırıs/arı. 

Bize yem verin, bizi çözüp timar edin, 

Bize çok yerler ve iyi biniciler verin, 
r 

Bizi bölükte sıralayın, geçid yaptırın 
Ve Bonıu Dundi'nin harb atlarını o umaa görün! 

Dağ topu ka:.ırları 

Ben ve arkadaşlarım tepelere doğru tırmanırken 
Yuvarlanan taşlar arasında yollar kaybolur, 

iki ayak basabilecek yübelclilılrede dolaşmaktır, 

Bize yol arkadaşlığı tdea ber ,avıqa uğurlar 

ol sual 
Yükümüzü bağlayamıyaa sürücülerin Allah be

Usını versiat 
Çünkü, delikanlım, biz her yere tırmamr, her 

yerden döneriz, 

Ve bizı'm zevkimiz dağ tepelerinde bir ,yabud 

iki ayale basabilecek yüseklilılerde dolı.şmalıtır, 

Komiserlik develeri 
Bizim bir deve şarkımn yoktur 

Yürürken söyliyecek, 

Fakat her boyun kıldan bir trombondur 

(Rit • tatta • ta kıldan trombon) 

Bizim yürüyüş ~rkımız da şııdur: 
Olmaz, olamaz, olmıyacak! 
Birinin yükü sırtından düştü, 
Keşki o benimki olsaydı! 
Birinin yükü yol üstüne kaydı, 

• Ne iyi, onu almak içia sıra duracak. 

Bütün hayvanlar bir ağı:idan 

Biz lcampıa çoculılarıyız, 

Kendimize göre hepimiz bizmet ederis; 

Bis koşum, boyunduruk, 

Hunut ve semer çocuklarıyız., 
Ovada bizim safımızı görün 

Uzatrlmış bir ip gibidir. 

Döneriz, dola§rrız, dolanırız, 

Gittiğimiz yol barba ulaşır. 

Toz içinde, ~ssiz ve göz Jıapailar aiırlqmıf 

Olarak yam ba~ımızda yürüyen insanlar. 

Ne onlar, ne biz söyleyemeyiz neden 
Her güa bu sıkıntıları çehaekteyia. 

. 
Biz kamplı çocuklarıyız, 

Kendimize göre hepimiz hizmet ederi•• 
Biz koşum, boyunduruk, 
Hamut ve semer çocuklarıyız. 

BİRİNCİ KISMIN SONU 
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lliL üZERiNDE TETl(il{LER 

Güneş- Dil teorisiyle «kusur» 
kelimesin in tahlili 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 
llıayr ifade ettiğine göre bunda büsbü
tün yok olmak mefhumu mevcud değil
di~; büsbütün yokluğıı ifade için başka 
bir unsurun işe karışması icab eder ki 
Güneş • Dil teorisine göre bu unsur (L) 
dır. (Kusur) kelimesinde (L) bulunma
Yıp (S) konsonu da oldukça geniş bir 
Gaha ifade ettiğine göre sadece dağıl
lllak, eksilmek anlamları mey.dana çık
ltıaktadır ki filhakika (kusur) kelimesi
llin manası da budur. 

(Kusur) kelimesinin müspet anlam
ları, bir nesnenin berek~tlenip artması, 
Yahut bir malın ağır bahaya çıkması 
Ve yahut bir maddenin artıp çoğalması 
~İbi mefhumlar da • yukrada söylediği
llıiz gibi - kelimedeki (s) konsonunun 
llıüspet anlamından ileri gelmektedir. 

Not. - Bu vesile ile bir nokta üze -
tinde durmak isteriz o da (menfi - n~
gatif) bahsidir. Bugüne kadar bu men
fi rneselesi halJolunmamıştır; sadece 
filan edat bir kelimenin sonuna gelirse 
0 kelimenin manası menfi olur denil
lllekJe iktifa olunmaktadır. Güneş - Dil 
teorisi meseleyi hem ilmi, hem de ma
ltuı bir şekilde izah etmektedir. Ma· 
1Gın olduğu üzere menfi yokluk demek 
değildir; esasen dünyada hiç bir şey 
~ok olmaz; soğukluk sıcaklığın azal
ltıaar olduğu gibi yokluk ta varlığın de
ftce derece geniş bir sahaya yayılarak 
ltozle görünm:yecek kadar dağılmasın
dan başka bir şey değildir. İşte Güneş -
tli1 teorisi ile yukarda izah edilen men
filik budur. Türkçede bu rolü yapan 
lınsur (v. + z) dir. Dilimizdeki (siz • 
81z) nefyedatrn:n tah1ili bundan ibaret· 
tir. Bu (v. + z) unsuru, sonuna geldiği 
~===== 

maddi veya manevi her hangi bir varlr
ğı o derece geniş, uzak ve yaygın bir 
sahaya götürür ki onun vücudunu ade
mi • vücud kabul ettirir. 

Yukarda menfi edatlarını sayarken 
(siz • sız) dedik. Hakikatte bu, yalnız 
{v. + z) konusundan ibarettir: bundan 
evelki (S) harfı fonetik icabı olarak un
sura iltihak etmiştir. 

Bir misalle izah edelim: (parasız) 

dediğimiz zaman bu kelime aslında, 

(parağ + ız) dır; çünkü (para) nın 

asıl şekli (parağ) dır; buna (v. + z) 
konsonu ilave edilip menfi yapıldığı 

zaman kelime (parağız) Ôlmak tazım 
gelir ise de Türk Dili fonetiği icabı 

olarak kelime (parasız) şeklini almak
ta, yani kelimenin son konsonu. ahenk 
kaidesiyle (s) konsonuna tebeddül et • 
mektedir. 

(Kusur) kelimesini bu suretle izah 
ve orijinini ilmi bir surette ispat ettik· 
ten sonra aynı kelime ailesinden olarak 
diJir.lizde yaşayan ba~ı sözleri kayde • 
delim: 

Kasamak: mahkOm etmek, yani var-
lığını acz ve eksiklik içine koymak, 

Kasmak: malfun, 
Kısmak: malfun, 
Kısa: malfun, 
Kısım: bir tamamın eksiltilmiş par· 

çaları, 

Kısır: doğurtma veya doğurma kud
reti yokolmuş bir varlık. 

Gerek Güneş • Dil metodu ile yapı
lan tahlil ve gerek dilimizden alıp kay
dettiğimiz yukarki kelimeler (kusur) 
sözünün türklüğünü, tereddüde mahal 
bırakmıyacak surette ispat etmektedir. 

İsmail Müştak MAYA KON 

lSP i\NYOL IHTILAI.JI 
(Başı 1. inci sayfada) 

( _Nasyonalist kuvvetlerin son muzaf
erıyetleri Barcelona rehrinde halkın ve 

01oritelerin maneviyatı ü zerinde tesir u
l'a'ldum1~tır. 

memleketle beraber yürümek istemedi. 
ğini söylemiştir. 

Sevil, 17 (A.A.) - Madridin cenu
buna doğru ilerlemekte olan nasyonalist 
kuvvetler yeni muzafferiyetler elde et
mişlerdir. Santa Kruzden gelen albay A
cesiyonn kolu Valmojado kasabasını bir 
tayyare filosunun iştirak ettiği çok çetin 
bir çarpışmadan sonra zabta muvaffak 
olmuştur. Garbden Madride doğru yü
rümekte olan Monaıteria kolu Esckrial 
sarayının bir kaç kilometre yakınında 

bulunmaktadır. 

ULUS 

Bashal{aııımız 
~ 

yarııı geliyor 
(Başı 1. inci saylaci.,) 

tioğru seyahatlerine devam etmek üze
re Nazilliden ayrıldı. 

Aydın, 17 (Hususi) - Başbakanı
mız İsmet İnönü bugün saat 16 da Na
zilliden Aydma geldiler. İstasyonda 
Aydın halkının coşkun karşılamaları 
arasında bir çeyrek kadar kalan Basba
kanımız, halkın geceyi Aydında gdcir· 
meleri hakkındaki yalvarmalarına karşı 
bir kaç gün Aydında kalmak üzere ay
rıca geleceklerini vaad buyurarak tz
mire hareket ettiler. 

Anl{ara radyosu 
PROGRAM 

Öi?;le neşriyatı 
Saat 

12,30 - 12.50 Plak: Halk c.arkıları "' , 
12,50 • 13,00 Dahili ve harici haberler 
13,00 - 13,30 Plak: Hafif Musiki. 

Saat 
Akşam neşriyatı 

19,00 • 20,00 Türk musikisi ve halk sar-
kılan. ' 

20,00 • 20,20 Tiriyo: si bemol majör 
(Mozar), 

20,20 • 21,00 Stüdyo caz orkestrası, 
21.00 - 21 ,05 Plak: halk şarkıları 
21,05 - 21,45 Stüdyo salon orkestrası. 

1 - Suite - Ballet pour Orchestre 
par Frencis Popy 

A) Entree Mazurka: 
B) Pizzicati: 
C) Valse Lente: 
Ç) Largo: 
2 - De scene en scene, Opern-Pot· 

pourri, Oscar Fetras Op. 21 I: 
3 - 1 una-Walzer aus der operette: 

Frauluna, Paul Lincke, 
4 - Foxtrott aı.J.t der operette: Das 

Spiel um die liebe: J can • Gilbert: 
Saat 

21,45 - 21,55 Ajans haberleri. 
21,55 • 22,00 Yarınki program ve istili· 

lal marşı. 

İlk mekteblerin yazı 
rehberleri 

İlk mekteblerin yeni ders müfredat 
programlarınd·a bulunan yazı tedrisatı 
için rehber hazırlamak iizcre Kültür 
bakanlığında bir komisyon kurulmuş
tur. 

SAYFA S 

(Ba~ı 1 iııC'i sayfada) 

Valensiya faşist aleyhdarı komitesi 
tarafından neşreclilen bir listeye göre, 
t~nız bu şehirde 7000 nasyonalist mark
listter tarafından kurşuna dizilmiştir. 
t.Ia·lridde çocukların nakli devam et
ltıcktetlir. Şimdiye kadar dört ve sekiz 
h§lr arasında 8000 çocuğun Valensiya
h geldiği haber veriİmektedir. 
~ Santander müstakil cumuriyeti baş-
anı bir beyanname neşrederek bütün 
llıarksistlerc çalınmt!? kıymetli eııyayı i
~dt etmek lüzumunu emretmiştir. Bu eş· 
~a, rnevkiin mudafaası için lazım gelen 
th•anın satın alınmasında kullandacak-

Faris, 17 (A.A.) - Madrid hüküme
ti harbiye bakanlığının neşrettiği bir 
tebliğde bundan böyle harbiye bakanı B. 
Largo Caballero'nun baş kumandanlık 
vazifesini göreceği bildirilmektedir. 

Eski çamaşırlarınızı 

Çocuk Esirgeme kurumuna 
,·eriniz 

Kış yaklaştı. Geçen seneler olduğu 
gibi, bu sene de Çocuk Esirğeme Kuru
mu ihtiyacı olan çocuklann giyinmesine, 
mektep kitapalannın tedarikine başla
dı. Evinizdc:,ki eski çamaşırlan, elbise
leri, çocuğunuzun eski mektep kitap
lannı Kuruma vermeniz bir çok yav
ruların ihtiyaçlarını tatmin edecektir. 
Kuruma telefonla haber vermeniz ki
fidir. Eşya evinizden vesikalı bir me
mur vasıtasiyle aldırılır. 

teğmen Emın, M. car c.tlariyle iştirak 

edenlerden de birin .. ili~i asteğmen İh

san, ikinciliği astc;:men Ahmed, üçün· 

cü?üğü de Kem~l kazanmışlardır. 

Orduevinde bır çay veriı ,.,;~tir Mf' a
fatlar .n dağıtılmasından sonra Ge

nelkurmay ikinci reisi general A

sım, ordu atı müsabakalarının büyük e

hemiyetine işaret ederek zabitlcrimi

.dn gösterdikleri muvaffakiyetleri tak

dirle anmış ve hep;oini tebrik etmiştir. lır. 

, Paris, 17 (A.A.) - Sevil radyosun
~ beyanatta bulunan general Kiieipo 
. lano markıist müdafaa mevzileri ile 
Perıerinin betondan yapıldığını ve bu
n, ecnebi mühendislerin marksistlere 
tdım ettiklerini isbat ettiğini söylemiş 

t demiŞtir ki: 

Silah yüklü bir Norveç gemisi 
İı-4panya yolunda 

Binicilik mel.tcbi grupundan da bi-

rinciliği asteğmen Avni almıştır. 1 
Dün akşam saat 17 de müsabakaya 

girenlere mükafat verme münasebetiyle 

Orduevindeki çay, çok neşeli bir hava 

içinde geç vakte kadar devam etmiştir. 

Kiralık kalörif erli \'C bütün kon

foru haiz ap:ıı1man daireleri 

ilCtO~ 

,,~~ Operatör ~~ 
:~ Dr. Sadi l(onuk 

- Bir düzine enerjikve metin adam 
1onalist1eri muvaffakiyetsizliğe uğ

tabilirdi. Fakat Madrid muharibleri 
Srnamayı tercih etmediler. 

Oslo, 17 (A.A.) - Gazetelerin ha
ber verdiğine göre, 1600 tonluk bjoernoe 
adlı Norveç gemisi sovyetler birliği ta
rafından satın alınmış ve silah ve cep· 
hane ile yüklü olarak İspanyaya gönde
rilmiştir. Malzeme Memel'de gemiye 
yüklenmiştir. Bu itibarla Norveç hü· 
kümeti, bitaraflık teahhüdlerini yerine 
getir:nek imkanını elde edememiştir. 
Bu malzemenin evvela İspanya nasyo
nalistlerine yollanacağını zannedeı·ek 
bir hayli gürültü yapmış olan Marksist 
Hangarlarda Arbeiderbad gazetesi on
ların Madrid hüküınetine yollanacağını 
anlayınca susmuştur. 

El işleri sergisinde : 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Yeni

şebirde Atatürk bulvarı üzerindeki a

partımanında 2 ve 4 odalı ve Çocuk sa

rayı caddesindeki apartmanında S odalı 

daireler kiralıktır. Görmek istiyenlerin 

apartıman kapıcılarına görüşmek için de 

Çocuk Esirgeme Kurumu Muhasebe 

Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

~ 

Doğum ve kaBın hastalıkları 

l3elcika kıratının nutkunu mevzuu 
. his eden general, Belçikanın vaziyeti
ıı tnakUl olduğunu ve bu memleketin 
k tehlikeli bir yol üzerinde başka bir 

Tefrika: No: 69 

BiLi~rı\lllYEN iNS\N 
Yazan: Dr. ALEXlS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Modern ijiyenin emrimize verdiği vasıtala
~ gayede kullanmak hevesine körü körüne 
J)ılrnamahyız. Uzun ömür, ihtiyarlığı değil 
tıçliği uzattığı takdirde arzulanmak gerektir. 
kat, filiyatta, ihtiyarlık müddeti gençlikten 

bll~~ur. F erd, kendi ihtiyaçlarını temin etmek 
ıhyetini kaybettiği devrede başkaları için 
Yük olur. Eğer herkes doksan yaşına kadar 
1Yacak olsaydı bu ihtiyarlar kalabalığı halk 
tahammül edilmez bir şey olurdu. insanla

.Yaşını u~trnak imkanından önce onların be· 
tıi Ve zihni faaliyetlerini sonuna kadar muha
d etmek usulünü bulmak lanmdır. Ve her 

en evvel ,hastalann, yatalakların, zayıfla .. 
'delilerin sayısmr coğaltmamamız iktıza eder. 
ati ölümün arifesine kadar uzatmak imkanı 

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

bulunsa dahi herkesi uzun ömürlü etmek pek 
akıllıca bir hareket değildir. lnsanlann kalitesi· 
ne fazla itina edemedikten sonra bunların sayı
sını arttırmanm ne kadar zararlı olduğunu bili· 
yoruz. Bahtsız, kendilerini beğenmiş, sersem, 
faydasız bir takım insanların hayatını neden 
uza trnalı ~ Ehemiyetli olan insanların kemmiye
ti değil, keyfiyetidir. Şu halde, asırgörmüşleri 
çoğaltmağa uğraşmadan önce zihni ve · ahlaki 
tereddinin ve uzun zaman devam eden ihtiyar· 
lık hastalıklarının önüne geçme çarelerini araş· 
tınnalıyız. 

vı 

Sun 'i gençleıtirme. - Gençleştirme teşebbüsl~ 
ri. - Gençleştirme imkanlı bir feY midir? 

Fiziyolojik ve dimaği kaliteleri böyl ebir ted· 
biri haklı gösterecek olan kimseleri gençleştir· 
mek için bir usul bulmak daha faydalı olurdu. 
Gençleştirme keyfiyeti iç zamanın topyekun 
mahluliyeti telakki edilebilir. Süje, bu suretle, 
hayatının geçmiş bir çağma irca edilmiş olacağı 
için dördüncü buudünün bir kısmından mah-

rum olmuı bulunmak gerektir. Ameli bakrmdan, 
gençleştirmeyi daha mahdud bir manada göz 
önüne almak ve fiziyolojik devamın kısmi bir 
mahluliyeti saymak lazımdır. Psikolojik zama· 
nm veçhesi değiştirilmiş olmıyacak ve hafıza es
ki halinde kalacaktır. Yalnız vücud gençleıecek 
ve vücudu yeni baştan kuvvetlenmiş olan süje, 
uzun ömrünün tecrübelerinden istifade edebile· 
cektir. Steinach, Voronoff ve diğerlerinin 
yaptıkları teşebbüslerde gençleştirme adı, umu
mi vaziyetin iyileşmesine, kuvvet ve çeviklik 
duygusuna, tenasül fanksiyonlarınm uyanması
na verilmiştir. F~kat cerrahi muameleden sonra 
bir ihtiyarda görülen e~isine nisbetlP. daha iyi 
manzara onun gençleşmiş oldu~una delalet et
mez. Ancak seromun şimik terkibinin ve bunun 
fonksiyonel teamüllerinin tetkikidir ki fiziyolo
jik yaşta bir değişiklik :vukuunu gösterebilir. 

Seromun inkişaf rakamındaki devamlı büyü· 
me, alman neticenin hakiki olduğunu isbat ~de
bilir. Hulasa gençleşme, kan plazmasında ölc:ül· 
mesi kabil bazı fiziyoloiik tleğişikliklere muadil
dir. Bununla beraber, bu alametlerill mevcud 

mütehassısı 

Ankara ı;ostane caddesi N. 53 

telefon 1436 

olntayısı da mutlaka süjenin yaşının azalmamış 
ol i• ığu manaoma gelmez. Tek nik!--rimiz l.enih 
kifayetsiz olduğu için bir kaç yıldan kısa bir fizi
yolojik zaman mahluliyetini meydana vurama
maktadır. lhtiy·ır bir köpek y:ılnız bir yaş d"lha 
gençleştirilmiş olsa bu neticenin delillerini . iç 
mayilerinde bulamazdık. 

Eski tıbbi kanaatler arasında genç kanın fa
ziletine, ihtiyar ve yorgun bir vücuda gençlik 
zerketme kudretini haiz olduğuna -:hir bir takım 
fikirlere rastlanır. Papa seki7.inci İnnocent ken
disine üç gencin kanını naklettirmişti. Fakat bu 
ameliyeden sonra da ölmüştü. Muhtemeldir lti 
ölüm kan nakli tekniğinin yanlışlığından husule 
gelm~ olsun. Belki bu fikir. tekrar tatbik olnn· 
mağa layıktır. Bir ihtiyarın vücuduna genç ka .. 
nmın girmesinden bir takrm faydalı değişiklik-

ler hasıl olacağı ihtimali akla gelmektedir. Böy· 
le bir ameliyeye bir kere daha baş vurulmamı§ 

olması acaibtir. Bu unutkanlrrrıı'l sebebi, şüphe
siz, hekimliğin modaya tabi b;l~nmasıdır. 

(Sonu var) 



SAYFA 6 

Türkiye Ziraat Ban· 
kası lda.re Meclisin
den: 

Türkiye Ziraat Batıl<ast Umumi liey'eti adi surette olarak önU· 
müzdeki ikinciteşrin ayının 18 inci çarşamba günü saat ıs de Anka· 
rada Bankanın merkez binasında toplanacaktır. Aşağıda isimleri 
yazılı vilayet murahaslarınrn tayin edilen gün ve saatte toplantıya 
gelmeleri rica olunur. 

Toıllanbda görüşülecel{ işler: 
1 - 1935 yılı idare meclisi ve murakıp raporlarının okunmasr; 

2 - 193S yılı bilanço kir ve zarar hesablarını tasdiki ve idare mec
lisi raporunun tasvibi ile azasının ibrası. 

3 - Safi karın statünün 101 inci maddesi mucibince dağıtılmasr, 
4 - İdare meclisj azasından müddetleri biten Bay Sabit Sağır• 

oğlu B. Cevdet Savranın yerlerine aza seçilmesi, 
S - Ölen aza BaY. İsmail Hakkı Yüreğiroğlunun yerine statU· 

nün 54 Uncu maddesi mucibine muvakkat azalığa seçilen Bay Sai· 
din muvakkat azalığının tasdiki ve kendisi müteveffa Bay İsmail 
Hakkının bakiye müddetini de ikmal etmiş olmakla yerine aza se
çilmesi; 

6 - Mürakiplerin 1935 yılı Ucretlerinin tayini, 
7 -1937 senesi için iki rnürakip ve iki yedek murakip seçilmesi. 

Vilayetler ve Murahhaslar 
Ağrı Saylav 
Afyon 

Amasya 
Ankara 

Antalya 

Aydın 

Balıkesir 

Bilecil( 

Bolu 

Burdut 
Bursa 

Çanakkale 

Çan km 

Çoruh 
Çorum 

Denizli 

DiyarbelUr 
Edirne 

Elbiz 

Manisa 

'Maraş 
Mardin 
Mu2la 

Mıış 
Niğde 

,, .. 
•• .. 

KültUr Bakant 
Saylav .. 

u ,. 
" 

"' Sil Bakanı 
Sayla\" 

•f 

" ,, 
" ,, .. 

Tarım Bakanr 
Saylav .. .. .. 

" T, B1 M. M. Reisi 
Saylav 

" 
" .. 
" • 
d 

u ., 
,., 

Finans Bakant 
Sayla\" 

H 

,. 
" 
" .. , 
11 

Ordu 
• •• Fınans Bal<anliğı mtl• 

Samsijn 

Seyhan 

Siirt 
Sinop 

Sivas 

Tekirdai! 

Tokat 

Trabzon 

Ur'fa 
Van 
Yozgat 

ZonguldalC 

Erzincan 
Erzurum 

Eskişehir 

IG. Ayıntap 

Giresun 

Gümüşhane 
tc;el 

İstanbul 

İzmir 

11iparta 

Kars 

şaviı: avukatı 

Sayla• 
,. .. 

E~onoml Bakanı 
Saylav -" .. .. 

., 

.. .. .. ,, 
" .. .. 
,, .. 

'Bele(J{ye Reis.I 
Ziraat Odası Reisi 

$ay lav 

" 
" .. 
•• 

.. 

., .. 
" 
" 
" .. 
tt 

İnhisarlar Bakant 
Saylav .. .. 

Tüze Bakanı 
Saylav .. .. 

" 

Bay 
,, ,, 
" ,, 
" 
" 
" 
'' .. 
H 

,, 
" .. 
" .. 
" .. 

1ayan 
Bay .. 
,, 

" ,, 
" 
" ,. 
" 
111 ,, ., 
., 
N 

" 'Bayan 
Bay .. 

" 
" .. .. 
• ... 
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Halit Bayrat<, 
İzzet Akosman, 
İzzet Aykurt, 
Haydar Çerçel, 
Nafiz Aktın, 
Saffet Arıkan, 
Şakir Kınacı, 
Rifat Araz . 
Rasih Kaplan, 
Numan Aksoy, 
Adnan Ertekin, 
Nuri Kazım Göktepe, 
Mazhar Germen, 
General Kazım Özalp, 
Enver Adakan 
Hayrettin Karan, 
Salih Bozok, 
İbrahim Çolak, 
İsmail Hakkı Uzmay, 
Behire Bediz, 
Mustafa Şeref Öz](an, 
Muhlis Erkmen, 
Refet Canıtez, 
Sadettin Ferit Talay, 
Şükrü Yaşın, 

Ziya Gevher Etili, 
Hilmi Er~eneli, 
Abdülhalik Renda, 
Ziya Esen, 
Fuat Bulca, 
Mustafa Cantekin, 
İsmet Eker, 
Necip Ali Kü~ülia, 
Yusuf Başkaya, 
Kazım Samanlı, 

Zülfü Tiğrel. 
Faik Kaltakkıran, 
Dr. Fatma Şakir Memik, 
Fuat Ağralı, 
Tahsin Bei-l(.. 
Yaşar Özey, 
Turgut Türkoğlu, 
Kemal Kusun, 
Rıza Erten, 
Hüseyin Avni Ercan, 
Nuri Tuna, 
Şükrü Ataman, 
Faik Soylu, 
Halit Menği 
Hamdi Yalman, 
Vahap Bucak, 

Mehmet Ali YürülCer. 
Mehmed Güneşdoğdu, 
Ru~eni Barkın, 
Celal Bayar, 
Damar Arıkoğlu, 
Tevfik Tarnıan, 
Mahmud Soydam, 
Cevdet Kerim tnceuayr, 
HulQsi Orucoı!lu, 
Rasim Başara, 
Remzi Ciner, 
Cemil Uybadın, 
Faik Öztrak, 
Süreyya 'Genca, 
Şevki Süsoy, 
Raif Karadeniz. 
Daniş Eyihoğlu, 
Behcet Günay, 
Hakkı Ungan, 
Abdürrahman Uslu, 
Şevket Yasa, 
Dr. Mitat Altıok, 
Hasan Karabacak, 
Abdülhak Fırat, 
Nafiz Dumlu, 
Nafi Atuf Kansu, 
Emin Sazak, 
Osman Işın, 
Ali Kılıç, 
Nuri Conker. 
Münür Akkaya, 
Genral İhsan Sökmen 
Durak Sakarya, · 
Ferit Ce!iil Güven, 
Hamdi Ongun, 
Emin İnankur, 
Ali Rana Tarhan, 
Ziya Karamursal, 
Salah Cimcoz, 
Şükrü Saraçoğlu, 

Mahmut Esat Bozkurt, 
Rahmi Göken, 
Mükerrem Ünsal, 
Kemal Turan Ünal, 
Baha Tali Öngören, 
Dr. Tevfik Arslan, 

ULUS 

Ankara ın Sayın 
1-Ialkına.: 

Bütün resmi dairelerin, 
Bankaların, nıüessese

Ierin elektrik 
işyarlarına: 

CUMURİYETİMİZİN 13 üncü YIL DÖNÜMÜ 
YAKLAŞIYOR. BAYRAM GECELERİNİ BOL 
IŞIKLA KUTLULAMAK VE ARIZASIZ CERE
YAN VERMEKı ANCAK HER BİNANIN DO
NANMA TAKATINI BİLMEMİZLE MÜMKÜN
DÜR. YAPACAGINIZ VEYA EVELCE YAP
TIRDIGINIZ TESİSATIN ÇEKECEGİ ELEK
TRİK KUDRETİNİ TEZELDEN SOSYETEMİ
ZE BİLDİRMENİZİ DİLERİZ. 

SOSYETEMİZ DONANMA TESİSATININ 
MUA YENELERİLE UGRAŞACAGINDAN 24. 
10. 1936 TARİHİNDEN 2. 11. 1936 TARİH1NE 
KADAR YENİ ABONELERE RAKORDMAN 
YAPILAMIY ACAKTIR. 

Ankara Elektrik T. A. 
Sosyetesi 

Çanakkale Vilayeti Daimi . 
Encümeninden : 

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

Kalorifer tesisatı 
1 - Yukarda yazılı işin eksiltmesi kapalı zarf usulile 19-10-936 

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

rin izahat almak üzere Encümen kalemine müracaatları. 
(ı83ı) 2--4798 

Asl{eri Fabril{alar Umum 
Müdürlüğünden : 

Doktor Alınacaktır 
Ankara civarında istihdam edilmek üzere bir doktor alınacaktır. 

!eteklilerin istidalariyle Umum Müdürlük Sıhat Şubesine mUra-
caatları. (ı31S) 2--4905 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

İ~el ilbaylığı Nafıa 
Direl{törlüğünden: 

1 - Elisiltmeye konulan i~: "Mersinde Memleket hastanesi ili-
mal inşaatı olup keşif bedeli (30780) lira SO kuruştur.'' 

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

dürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 4/Teşrinisani/936 tarihine tes?düf eden çarşam

ba günü saat 15 da İçel vilayeti Daimi encümenınde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin "2308'' lira 54 kuruş 

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

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

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

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplan 6 ıncı maddede ya· 
zıh saate kadar iadeli teahhütlü olarak vilayet Enciimen riyasetine 
gönderilmiş bulunması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdrr. Postada olacak gecikmelerin kabul edilmi· 
ycceği ilan olunur. {2103) 2-4983 
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Sami Erkman, 
Hilmi Çoruk, 
Reşit Özsoy, 
Ahmet Hilmi Arga, 
Şevket Ödül, 
Hazım Börekçi, 
Ali Dikmen, 
Ragıp Akça, 

1 KütaHya 
.. 
" 

.. .. 

Tevfik Sılay, 
Hamdi Dikmen, 
Mustafa Eken, 
Recep Peker, 
Mehmed Somer, 
Naşit Uluğ, 

1 
Malatya 

Manisa 

.. 
Başkan 

Z. K. Ko. Reisi 
Saylav 

.. 
" 
" .. 

General İsmet İnönil 
Sait Fırat, 
Refik Şevket İnce, 

Şaraplar Ucuzlayor 
İııhisarlar Başmüdür ~Oüıı en: 
1 Teşrinisani 936 dan itibaren idaremiz mamulatı §araplar aşa• 

ğıda görüldüğü veçhile ucuzlatılmıştır. Bayilerimizin elinde bulu• 
nan eski fiath şarapların fiat farkı kendilerine iade edilecektir. Bu• 
nun için 2S kuruş pullu bir beyanname ile 3ı teşrinievvel 936 akşa• 
mına kadar ellerinde bulunan şarapların mikdarını satış şubemize 
bildirmelidirler. O tarihten sonra gelecek beyannameler kabul edil· 
miyeceği gibi beyanname haricinde kalan şarapların fiat farkları da 
verilmiyecektir. Ona göre müracaatların vaktinde yapılması ilan 
olunur. {1422) 

Hacmi Eski fiatı 
Santilitre Kuruş 

70 so 
200 
340 ı8o . 

Yeni fiatI 
Kuruş 

45 
8S 

12S 

Boş şişe 10 kuruı~a geri alınır 
Boş şişe ıs kuruşa geri alınır 
Boş şişe 2S kuru!l.a geri alınır 

2-5041 

Ankara Bölge Sanat Okulu 
Direl{törlüğiinden : 

Okulumuz atölyeleri ihtiyacı için aşağıda cins ve r.nikdarı yazılı 
olan muhtelif el takımları ve gereççler açık eksiltmeye konulmuş• 
tur. İstekli olanların şartnameyi görmek ve fazla malOmat almak! 
için her gün okul direktörlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin do 
19.10.1936 pazartesi günü saat 14 te Kültür Bakanlığında okullar 
sağışmanlıgmd~ki okullar alım satım komisyonuna kanunun tarif 
"ettiği belgelerle birlikte gelmeleri. 

Cinsi 
% 7,5 muvakliat 

Miktarı Muhammen tutan Teminatı 
Muhtelif el takımları 

ve gereçler 
46 kalem 12Sl.65 lira 94 lira 

(1114) 2-4642 

Anakı"a Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Relctörlüğünden : 

ı - Kurumumuz ihtiyacı için aşağıda cins ve mlkdarlan yazılı 
4 kalem saman, ot ve saire şartnameye göre parti, parti olmak üzco 
re açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır • 

2 - 3.ıl.1936 tarihine rastlayan salı günü saat 16 da Yükseli 
Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından ihale cı 
dilecektir. 

3 - Muhanunen bedel aşağıda hizalarında gösterilmiştir • 
4 - Muvakkat teminat 89,5 liradır . 
S - Bedava sartnamesini almak üzere Enstitü Daire müdilrlU. 

ğüne müracaatla~ ilan olunur. (141S) ~ 

1 

Cins 
Saman 
Arpa 
Kuru ot 
Yonca 

-5039 

Miktar kilo 
700(} 

13000 
9000 
3000 

Beher kilosu 
Kuruş 

1,5 
3,75 
4 
8 

Yekun fotarı 
Kuruş 

ıosoo 

48750 
36000 
24000 

1192,50 

ANKARA BELEDiYE REISUCI ll..ANLARI 1 
1 - Yenişehirde 1152 inci adada (1) numaralı parselde (700)' 

metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konul• 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (3500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (252,SO) liradır • 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kaleminel 

v~ itseklilerin de 3 teşrini sani 936 salı günü saat on buçukta bele• 
diye encümenine müracaatları. (1366) ı-49S7 

y - İtfaiye memur, şoför ve mürettebatr için 85 takım elbisd 
ve kasket yeniden ıs gün müddetle açık eksiltmeye konulmujtur • 

2 - Muhammen bedeli 1087,S liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 8ı,5 liradır . 
4 - Şartname ve nümunesini görmek istiyenlcr her gün yazı it

leri kalemine ve isteklilerin de 23 - teşrinievvel - 936 cuma günü sa"' 
at on buçukta Blediye encümenine müracaatları. (1313) 2--4890 

1 - Yenişehirde Atatürk caddesind~ 1048 inci adada ıs parsel• 
de (780) metre murabbaı arsa on beş gün müddetle kapalı zarfla ar"' 
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (23400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (17SO) liradır . 
4 - Şartnamesini görmek isti yenler her gün yazr işleri kalemine 

,niiracaatları "Ve ihale 3 • teı;rinisani - 936 salı günü saat on birde be-
tediye encümeninde yapılacağından isteklLJerin o gün saat ona ka .. 
dar teminatlariyle birlikte teklif mektuplarım encümene vcrmC4 
teri. (1364) 2-4955 

1 - Belediye şubelerine alınacak 180 ton sömiko'tt kömüriı, ıs 
gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - M.ıhammen bedeli S220 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 391,S liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlcr her gün yazı işleri kalen:ıi"' 

ne müracaatları, İhale 23 - teşrinievvel • 936 cuma günü saat onbır• 
de Belediye Encümeninde yapılacak isteklilerin saat ona ka?ar te• 
minatlariyle birlikte teklif mektuplarını encümene vermelerı 

(1311) 2-4888 

1 - Temizlik hayvanları için alınacak 42000 kilo ot ile S5000 ki .. 
lo yulaf 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 318S liradır . 
3 - Muvakkat teminatı 238,38 lİ'"adır . 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi .. 

ne ve isteklilerin de 23 - teşrinievvel - 936 cuma günü saat on bu• 
çukta belediye encümenine müracaatları. (13ı2) 2-4889 

Ankara Valiliğinden : 
Stadyum sahasında demir tribünlerin takviyesile tel ihata dıvar• 

larının sıvaaı ve beş adet fosseptik çukur inşası i~lerinin 2/11/936 
pazartesi günü saat lS de vilayet binasında toplanan daimi encU• 
mence ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

Bedeli keşfi 4269 lira 38 kuruştur . 
Teminatı muvakkatcsi 320 lira 20 kuruştur. İsteklilerin teminat 

mektubunu veya hususi muhasebe ve2nesinden alacakları makbuzla'" 
riyle bu işe ait olmak üzere Vilayet Nafia Mı.idürlüğünden ahnrnıŞ 
fenni ehliyet vesikasiyle birlikte yukarda yazılı gün ve saatte da• 
imi encümene gelmeleri. (ı420) 2-S040 

Bu babtaki keşif evrakiyle şartname1./.ri görmek istiyenlerin her• 
gün Nafıa müdürlüğüne müracaatları • 

li 
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ANKARA LEVAZIM AMtRLtGt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

1 - Kırıkkale askeri sanatlar okulu ihtiyacı içi~ 1500. kilo zeytin· 
}'<ı•~ı 31-10-936 cumartesi günü saat 10 da açık eksiltme ıle alınacak· 
tır. . -

2 - Şartnamesi her gün Ankara Lv. amirlii;i satın alma komıa
l onunda görülebilir. 

3 - Tutarı 975 lira olup muvakft~t teminatı 73 lira 13 kuru~tur. 
- ~steklilerin kanunun 2, 3 :incü ır.addelerindeki v~si~~. ve 

teminat makbuzları ile belli ~ ve saatte Ankara Lv. amırlıg,ı sa· 
tın alma Ko. gelmeleri. (1359) 2--4952 

İLAN 
ı - Kırıkkale askeri sanatlar okulu ihtiyaçları içi.n 320~ kilo sa

de vağı 31-10-936 cumartesi günü saat 11 de açık eksıltme ıle alına-

caı tır. . l•Y• al k . 
2 - Şartnamesi her J?;Ün Ankara Lv. amır ıgı satın ma omıs • 

Ycnunda görülebilir. . . 
3 _ Tutarı 2280 lira olup muvakkat temınat.ı 215 .lırad.ır. 
4 _ İsteklilerin kanunun2, 3 üncü maddelermd.okı v~s~~~ ve te• 

lninat makbuzları ile belli gün ve saatte Ankara Lv. amırhgı satın 
illtna J·omisyonuna gelmeleri. (1360) 2-4953 

İLAN 

Tümen birliklerin için 67000 kilo pirinç ~apalı zarfla ah.nacali
tır. E'· iltmesi S-11-936 saat ıs de dir. Teklıf mektubları ibır saat 
t " 11 kadar kabul edilir. Tahmin edilen bedeli 17420 lira ve ilk 
t 1'n • 1307 liradır. İstekliler şartnameyi görmek üzere tatil gün· 
'e· · Jen mada her gün ve eksiltmeye iştirak için belli. gün "!e sa~tte 
teklif rnektubları ile ve kanunun 2,3 üncü maddelerındekı vesıka
larıa Lüleburgaz tümen satın alma Ko. gelmeleri 11413) 2-5037 

1 LAN 

l - Ankara gornizonunun sene nihayetine kadar ihtiyaçları olan 
48000 kilo sabun 6 ikinci T. 936 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla 
~lınacaktır. . .. .. . . 

2 - Şartnamesi hergün komısyonda parasız go~lebılır. . 
3 - Sabunun tutarı 21600 lira olup muvakkat temınatı 1620 lıradır 
4 -- t teklileriıı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalarla 

teklif ve temina mcktublarmı havı zarfkrını belli gün v7 saatten 
bir saat evveline kadar Ankara Lv. amirliği satın alına komısyonuna 
"ermeleri. (1375) 2-5035 

t LAN 

1 - Ankara garnizonu kıtatınm sene nihayetiı:ı.e .~adar ihtiyaç
ları içn 14000 kilo zeytin yağı 11-11-936 çar~amba gunu saat 15 de ka 
~alı barfla satın alınacaktır. 

2 - Sartnamesi hergün komsiyonda parsız görülebilir. 
3 - T~tarı 9100 lira olup muvakkat teminatı 6~2 lira .50 k~ruştur. 
4 - isteklilerin kanunun 2,3 üncü maddelerındenkı vesıkalarla 

teklif ve teminat mektublarmt havi zarflarını belli gün ve. saatten 
bir saat evveline kadar Vı. amirliği satın al. ko. na vermelerı. 

(1374) ~--5036 

t LAN 
1 - Giresun garnizonu ihtiyacı i~in 200000 kilo un kapalı zarfla 

84trn alınacaktır. 
2 - Şartnamesi Gireson alay satın alma komisyonunda.dır. • 

3 - Eksiltme 3-11- 936 salı günü saat 16 da alay bınasındakı 
•atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 2250 liradır. 
S _ Zarflar saat 15 de alay satın alına liomisyonuna verilm~ 

01ac~ktır. . 
6 - Şartname lSO kuruş mukabilinde satın alma komısyonunda 

~ıStüJcbilir. {1426) 2-5044 

1 LAN 
. ı - Tümen birlikleri kıtaat hayvanlarının senelik yulaf ve arpa 
1~tiyacı 308 tondur. Bunların hangisi daha ucuz ise ondan alınacak
tır 

2 - Münakasası 2-11-936 tarihine müsadif pazartesi günü ~aat 
16 da Catakada tüm satın alma komisyonunda kapalı zarf usulıyle 
t -!Jılacaktır. . .. .. .. 

3 - Şartnamesi parasız olarak tatil günleri harıç her gun goru .. 
lehi 1' 
. 4 

1

~ Gerek arpanın ve gerekse yulafın teminatı muvakkatesi 1155 
11tadır. Muhammen bedeli 15400 liradır. 
, S - isteklilerin teklif mektublarını teminatı muvakkate mak
~tı~Jarı ile birlikte belli olan münakasa saatından laakal bir saat ev, 
tcı komisyona vermeleri. (1425) 2--5043 

t LAN 
1- Tümen garnizonlarının ihtiyac.ı olan m3:ddele_rin a~ğıda ya• 

~1lı olduğu veçhile kapalı zarflarla eksiltmelerı İzm.ıtde tumen ka • 
targfilıı binasında yapılacaktır. .. • 
2- Her garnizon ihtiyacı ayn ayrı muteahlurlert: ayrı ayn ihale 

tdiJebilecektir. • •Y• 

3- Şartnameleri lzmit İstanbul ve Ankara Levazım Amirlıgı sa• 
ltıı alma komisyonunda görülebilir. . . 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatından bir saat evet ilk ~em.mat ve 
~iltıunun istediği belegelerle birlikte komisyona gelmelen. (1423) 
~insi Mikdarı Tutan İlk Te. Gün ve saat 

Ekmeklik 536000 64368 4828 3/11/36 Sa. 15 de 
Un 
'f ulaf 
İ>irinç 
nulgur 
l{, fasulye 

629000 
35200 

105000 
63000 

25160 
7392 

13650 
8505 

1887 
555 

1024 
638 

Ankara inhisarlar 
1 

3/11/36 Sa. 16 da 
6/11/36 Sa. 15 de 
5/11/36 Sa. 15 de 
5/11/36 Sa. 16 da 

Z-5042 

Başmüdürlüğünden: 
~ Aşağıda cinsi yazılı eşya ve malzeme şartnamesi muci~ince 2/11/, 
3S tarihinde pazartesi günü saat onbeşte açık artırma ıle aatıl:ı • 
~ibndan taliplerin 29 lira 30 kuruş teminatı muvakkate akçelerıy .. 
lla birlikte Bankalar caddesinde inhisarlar başmüdürlüğünde topla• 

tak komisyona gelmeleri ilan olunur. 
~ '!'ahta kapı, mağaza tezgahı, abdesth~ taşı, buzlu camlı vitrin 
~l>ağr, cam, camlı kapı, hurda çerçeve, demir parmaklıklı mağaza 
t ltneleri, numarataş, kırık masa camı, tahta saplı bakır küre, zil, 
~lefon santralı, aynalı kapı, ayna, emaya banyo ma duş fayans la-
~ 36 parça kalörifer radyatörü (1292) 2--5033 

Analua Yül{sel{ Zi raat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

~t/ - Kurumumuzun ihtiyacı olan 30 adet dolap açık eksiltme SU• 
1Yle satın'alınacaktır. 

~tı 2 -;--- 2.11.936 tarihine raı:;tlayan pazartesi günü saat 16 da Yükseli 
~a Stıtü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından ihalesi 
Pılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 2460 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 184,5 liradır. 

~ti S - Bedava !!.artnamesini almak istiyenlerin 'daire müdürlüğüne 
racaatlarr. (1414) 2-5038 

ULUS SAYFA 7 

11' AS;ERI FABRiKALAR UMUM MODORLO(jü 1 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

500 TON ASİD NİTRİK 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETl 
.:;ATIN ALMA KOMİSYONU iLANLA1, 

Tahmin edilen bedeli (92500) lira olan yukarıda miktarı ve 
einisi yazılı malzeme askeri fabrika!c;r umum müdürlüğü satın 
alına komisyonunca 30/11/936 tarihinde pazartesi günü saat ıs de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (dört) lira 63 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (5875) lirayı havi tekJif mektuplarını mezktlr günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1281) 2-4900 

240 TON TOLEOL 
Tahmin edilen bedeli (66000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

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

(1327) 2--4985 

28 TON KENDİR 1Pt 
Tahmin edilen bedeli (14000) lira olan yutiarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 2-11-936 tarihinde pazartesi günü aaat 14,30 da kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1050) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 13,30 a kadar komisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
veıaikle mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1385) 2-4999 

5400 KİLO DEMİR PERÇİN ÇİVİSİ 
1000 KİLO BAKIR PERÇİN çtvtst 

Tahmin edilen bedeli {2870) lira olan yukarda mi1itarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürliiğil satın alma ko
misyonunca 3-11-936 tarihinde salı günü saat 14 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (215) lira (25) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkUr gün ve sa-
atte komisyona müracaatlarL (1386) 2--4998 

KÜÇÜK YOZ'GATT A DEKOVİL 
HATTI YAPTIRILMASI 

Keşif bedeli (13080) lira {36) kuru, olan yukarda yazılı ınşaat 
ve tesisat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo· 
nunca 3-12-936 tarihinde perşembe günü saat 15 te kapalr zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname (33) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat tem:nat olan (982) lirayı havi teklif 
mektuplarım mezkilr günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya
zılı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları 

(1328) 2--4984 

T.N. K 
BUVÜK 

-
'Bir ~etltle1) 'Sil ~nana bilinin. Birini ka7beder.en ı>aran Jıelır. ôJ· 

.. nuıtır. Hem )'\lzler« ntendatını sengin etrnit hem de yurdu • 
ld!m.töklU.iae4birkaç ~ilo katmıt olunun. Bu yiiz"lerc;e aenııindea 
lıirinia .de tenin ~hİl])'acaiını kim iddill edel>itW. 

Kapalı zarf usulile beton anne köprü 
inşaatı eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanhğından: 
fstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Sinop 

vil!yetinde Sinop • Ayancık yolu üzerinde (31 500) lira keşif be
delli Kara.su beton anne köprüsü in,aatının kapalı zarf usulile ye
niden eksiltmesi 22-10-936 perşembe günü saat 16 da Nafıa Veka· 
Jeti Şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapıla
caktır. Eksiltme prtnamesi ve buna müteferri diğer evrak (175,5) 
kuruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabileceği gibi 
istiyenlerce bu gartnameler Sinop Nafıa Müdürlüğüne müracaat 
edilerek görülebilir. Muvakkat teıninat (2362) lira 50 kuruştur. 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüsha
amda çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikası
nı haiz olmaları ve müteahhit bizzat mühendiı; olmadığı veya bir 
mühendisle beraber bu işe girmediği takdirde asgari 10 metre açık
hğmda beton arme bir köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz 
etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 22-10-936 perşembe günü saat 15 şe kadar 
Ankarad<\. Şose ve köprüler reisliğine vermeleri şarttır. 

(1179) 2-4786 

Türki1-e Kızılay Ceıniyti 
Genel Merkezinden : 

Cemiyteimizin zehirli gazlardan korunma maslie fabrikasında 
çalışmak üzere bir çok müracaatlar yapılmaktadır. 

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

BİLİT 
Eyer sabunu: 5000 kiio eyer sabunu açık eksiltme ile alınacak· 

tır. Hepsinin tutarı 3000 liradır. Evsaf ve şartnamesi konysyonU
muzdan parasız verilecektir. İhalesi: 24.10.936 cumartesi günü saat 
on birdedir. İlk teminatı: 225 Jiradır. Eksiltmeye gireceklerden il
gili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde isten~n 
belgelerle birlikte ihale gün ve vaktında M. M.V satın alma komıs-
yonuna gelsinler. {(1288) 2-4859 

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

nacaktır. Hepsinin tutarı 300 liradır. Listesini görem.k ve pazaıh· 
ğına girmek için M. M. V. satın alma komisyonun~ ıateklıler gel· 
sinler. Pazarlığı 22-10-936 per§embe günü saat onbırde yapılacak-
tır. (1351) 2-4970 

İLAN 

1 -- 26.500 metre çamaşrrlık bez kapalı zarfla eksiltmeye kon
mu_ştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 6360 lira olup ilk teminat parası 477 
liradır. 

3 - İhalesi 2.11.936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Nümunesini görmek ve şartnamesini almak istiyenler tıer

gün M.M.V. satın alma komisyonundan alabilirler. Muhabere i1c 
şartname gönderilemez. 

5 -- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddele· 
rinde istenilen bilgelerile birlikte teminat ve teklif mektupl3rrnr 
ihale gün ve saatinden en geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1216) 2-4824 

BİLİT 
Kaldırım yol: Harp okulu mıntakasında pazarlıkla kaldırım 

yol yaptırılacalttır. Keşif tutarı: 1338 lira 68 kuruştur. Keşif ~e 
şartnamesi bedeline karşı inşaat şubesinden alınacaktır. İbalesı: 
26-10-936 pazartesi günü saat onbirdedir. İlk teminatı: 100 lira ~O 
kuruştur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı l•a· 
nunun 2,3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte pazarlık 
gün ve vaktında M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler 

(1278) 2-4858 

BlLtT 
ı - Beher meuesine biçilen ederi 575 kuruş olan on bin bcşyii% 

metre haki Gabardin kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulınuştur. 
2 - İhalesi 20 • ilkteşrin - 936 salı günü saat 15 dedir, 
3 - İlk teminat 4268 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesini 302 kuruşa almak ve örneğini görmek istiyen

ler her gün Ko. na müracaat edebilirler. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından bir saat evvel M. M. V. satın alına Ko, na 
vermeleri. (1191) 2-4748 

BİLİT 
Yapı: Yahşihanda bir bina yaptırılması pazarlığa Jconmu}tur. 

Keşif tutarı: 3663 lira 12 kuruştur. Keşif, proje ve şartnamesi para
siyle inşaat şubesinden verilecektir. 

İhalesi 23-X-936 cuma günü saat onbeştedir. İlk teminatı 274 lira 
73 kuruştur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bıılunanlar 2490 sayılı 
kanunun2,3 üncü maddelerinden istenen belgelerle birlikte pazar• 
lık gün ve vaktında M. M. M. satın alma komisyonuna gelsinler. 

(1428) 2-5046 

BİLİT 

Vekalet ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazıh 9 kalem 
malzeme ayrı ayn pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 20-10 
936 salı günü saat 11 de M. M., V. SA. AL. KO. na gelmeleri. 

ı -- 100 kilo siyah, 8 kilo eflatun, 2 kilo yeşil tipo mürekkebi 
ile bir kilo toz yaldız, 100 ta.ne yerli meşin. 2 tane fitilsiz gazocağı 
10 metre 4 santimlik makine kayışı ve 10 metre 7 santimlik makiae 
kayışı 

2 - Bir tane SOQ kiloluk Baskül (1427) 'Z--5045 

lLAN 
1 - Pirinç, bakır, demir, çelik: boru, levha, çubuk ve saç malze

meleri kapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 15450 lira olup ilk teminat parası 1U8 

lira 7 5 kuruştur. 
3 -- İhalesi 4-12-936 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini almak isteyenler bizzat M. M. V. satın alma 

komisyondan alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 -- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad

delerindeki belgeleriyle teklif ve tminat mktublarını ihale günün
den en az bir saat evvelin kadar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vrmele.ri. (1389) 2--5034 

BİLİT 
Yapı: Ankarada muzika lrı!Şlasının ikmali inp.atl açık eksilt. 

meye konmuştur. Keşif tutarı 5589 liradır. Keşif, proje ve gartnamc• 
ıi parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. İhale11i: 3.XI-936 salt gü
nü saat on birdedir. İlk teminatı: 419 lira 18 kuruştur. ~ 

Eksiltmeye girecekleredn ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2,3 üncü maddelerinden istenen belgelerle birlikte eksiltme gün •e 
vaktında M. M. V 1 satın alına komisyonuna gelsinler. 

(1431) 2--5048 

BİLİT 
Yapı: Kayaşta bir bına yaptırılması pazarlığa lConmuştur. Keşif 

tutarı: 3663 lira 12 kuruştur. Keif proje ve artnamesi parasiyle in
şaat şubesinden alınacaktır. İhalesi 22-X936 perşembe günü saat on
be§tedir. İlk teminatı: 274 lira 73 kuruştur. Ebiltmeye girecekler
den ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenen belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktrnda M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelmeleri (1429) 2-5047 

Ankara Valiliğinden: 
Maliye veldleti Zat işleri sicil odasında yapılacak o1an sa'üft ma

sa 23 teşrinievvel cuma günü saat on !>eşte vilayet nafıa müdiirlüğü 
odasında toplanan eksiltme komisyonunda ihalesi yapılmak üzere 
pazarlığa konmuştur. 

Keşif bedeli 325 liradır. 
Muvakkat teminatı 24 lira 38 Jiuruştur. , 
İsteklilerin teminat mektuplariyle birlikte yukarda yazılı ihale 

gün ve saatinde komisyona gelmeleri. 
Buna ait keşif evrakı ve şartnameyi görmek istiyenlerin hergliıl 

Nafia müdürlüğüne müracaatları (1274) 2-4836 

Anl{ara Valiliğindeıı : 
Hususi idareye ait şehir lokantasının kalorifer tesisatının G• 

miri açık eksiltmeye konu1mu~tur. 
Keşif bedeli 164S lira 57 kuruştur. 
İhale 26.10.936 pazartesi günü saat 15 de Vilayet daimi encii

meninde yaılacaktır. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin 123 lira 45 kuruşluk muvakat 

teminat .nektubu veya makbuzu ve ehliyeti fenniye vesikasiyle iha
le günü vilayet daimi encümenine ş1..raiti görmek isti:•enlerin 
Hususi Muhasebe Müdürlüğüne müracaatları ilan olunr. (1320) 

2--4906 
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Kültür Bakanlığı B .. t .. 
tarafın dan bastırılan ektep kitabları ge di a il Naciden alınız. Anafartalar cadde 

No. 111 Ankara 

Anliara vilayeti satın alma 
liomisyonunda: 

1 - Kapalı zarf usuliyle 500 kilo sulfat nikotin satın alınacak
tır. 

2 -Muhammen bedel 2250 teminat 168,75 liradır. 
. 3 - Eksiltme 4 ikinci teşrin 936 saat 15 de Necati bey mahalle· 

sınde Saylavlar sokağında Ferah apartmanında ziraat mücadele 
müfettişliği dairesinde yapılacaktır • 

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

5 - İsteklilerin teklif mektublarını teminatlariyle birlikte mu
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar ko· 
misyona vermeleri (874) 2-4416 

Ank~ara Valiliğinden : 
Necatibey caddesinde hususi idareye ait şehir IP.hçesine 

muttasıl biitün diıkanlarrn eşiklerinın yapılması açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

tümeninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin 70 lira 56 kuruşluk muvakkat 

teminat makbuzu veya teminat mektuplariyle ihale günü daimi 
encümene şeraiti anlamak istiyenlerir. husu~i muhasebe Mü•lürlü· 
ğüne müracaatları ilan "h'1ur. (1321) 2-4907 

1\.aı-s Nafıa lüdürlüğünden : 
. 1 - Iğdır'da muhacir iskanı için yapılacak olan beheri "591.25'' 
lıradan "139530.28" lira bedeli keşifli 236 evin inşası için 21-8-936 
tarihinde yapılan pazarlıkta kimse talip çıkmadığından bu inşaat 
aynr craitle yeniden kapalı zarf usulile 10-10-936 tarihinden itiba· 
ren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme 2-11-936 tarihine müsadif pazartesi günli saat 15 
de Kars Nafıa Müdürlüğünde toplanan komisyonca yapılacaktır. 

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

~üdiirlüğünden alınabilir. Bu husuı:ta tafsilat almak istiyenler, 
lstanbul, Ankara ve İzmir Vilayetleri Nafıa Müdürlüklerinde mev· 
cut musa1dak evrakı görebilirler. 
•. 5 - İsteklilerin Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyetnamele

rı.nı ve muvakkat teminatlarını yatırmış olarak kanuna uygun şe· 
kıld: teklif mektuplarım muayye11 saatten bir saat evveline kadar 
komısyon reisliğine makbuz mukabilinde vermiş olmaları veya pos-
ta ile göndermeleri lazımdır. (2097) 2-4982 
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A BI 1 ALMAKTA 
T REDDüT ETMEYi iZ. 

F İATI. 70 Santilitrelik şişesi 55 
· 2 Litrelik ,, 100 

Kuruş 

,, 

Ankara \7aliliğinden: 
iHTAR: Küçük şişeler 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri alınır-: 

Etlik öküz ahın tavanının betonarmeye çevrilmesi işi 23.10.936 
cuma günii saat 15 de vilayet Nafıt. müdiirlüğü odasında toplanan 
eksiltme k'lmisyonunda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye ko· 
nulınuştur. 

Keşif bedeli 3989 lira 42 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 299 lira 25 kuruştur. 
İsteklilerin teminat mektuplariyle birlikte yukarda yazılı gün 

ve saatte komisyona gelmeleri. 

.. Buna aid keşif evrakı ve şartnamelerini görmek istyienlerin her 
gun Nafıa miidürlüğünc müracaatları. (1273J 2-4835 

----------------------------·------------------------~ 
s {eri F allrilralar Si~orta sandı-

.., 
•nıu 'ı : 
d" ~nka.ra'da vag~n dahilinde teslim ve bedeli hemen peşinen te· 
ıye edılmek şartıyle 100 ili! 200 bin raddesinde birinci nevi tuğla 

a.ınacaktır. Elinde stok malı olanlar saat 13 den sonra istasyon ya
nındaki Askeri Fabrikalar Umm.ı Müdürlüğü binasındaki sigorta 
saPdı~ına müracaatları. (1377) 2-4975 

P. 1'. T. Levazıın l\iü ürlüğünden: 
1 - 24 kilometre uzunluğunda kurşunlu kablo ve teferrilatı ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 13200, muvakkat teminatı 990 liradır. 

3 - ı: ·siltmc.\.9 ikinci teşrin 936 tarihine müsadif pazartesi günü 
sa?t 15 de Ankarada P. T. T. Umumi Müdürliiğünde toplanacak ko. 
mısyonda yapılacaktır. , 

j - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek 
ve a acakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu 
~e şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 

apah ve mühürlü zarfları mezkftr tarihe müsadif pazartesi günü sa
at 15 e kad~r komisyona teslim edeceklerdir. 

5 - Talıpler müteahhitlik vesikasını naiz olacaklardır. 
6 -Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünde İstanbulda 

Levaum ayniyat muavinliğinde parasız olarak verilecektir, 
(987) 2-4531 

FRANSIZ 
Mürebbiye aranıyor Posta ku

tusu 92 Telefon 3102 2-5006 

Kolaylık-Şıklık 
Hor t•Yd•n •••el kolıyh§ı .,". 

r•n apor merı\lııı e.,.,. •• ,., on1•r 
için yıpılmı' ol~n bw aeatür-ıı.a. 
lotları 9l1arek flkllliı da temin aı. 
mi• olurlar Hulutu lncoltlr VG• 
cudun tenasDbOnD dGıoltlr •• en 
tadid harekatlerda bole ht'lrıerı 
kaymaz 

Flyıtı ı 7 1/2 llrıdın ltobırın, 

Satı$ yeri ralruz ı. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı civarında 
Ulus Basımcvinde basılmıştır. 

Aııliara bölge sanat oliulu direlitÖr l~ffünden 
Okulumuz talebesi. için aşağıda cins ve mikdarı ve muhammen fiyatları yazılı 13 kalemden ibaret gf. 

~ecek eşyası. açık kesı.ltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek ve fazla malômat edinmek 
~.zere her gun ok~l dırcktörlüğüne, eksiltmeye gireceklerin de 26.10.936 pazartesi günü saat 14 de Kül
tur Baakn!ığın~~~ı Okullar sağışmanhğı dairesinde alım sabm komisyonuna teminatlarile birlikte ve ka-
nunun tarıf ettıgı belgelerle müracaat etmeleri (1276) 2-4832 

.Cinsi Mikdarı Tutarı % 7,5 teminatı 
Gömlek boyunbağiyle 150 adet ) 
iBoyundan geçme yün fanil;ı 180 ) 
,Yarım kollu atlet fanilasL 230 :: ) 
!Kısa docı 150 ,, ) 
~fire çorap 450 cift ) 
Mendil 600 adet ) 
~üz havlusu 150 ) 910.00 

T.:V, 
Haric-i elbise 80 takım ) 
Kısa palto 20 adet ) 
Harici kasket 160 ,, >. 1780.00 l33.00 

50 
ti 

Dahili elbise takım ) 

tş elbisesi 50 ., ) 475.00 

• 
36.00 

Harici İskarpin 
165 çift ) 

tt 
825.00 62.00 .. 1 

Satılıli Radyo 

Yerli kok kömürü alacak lara 
Bilumum Zonguldak Maden kömürleri satılır. Depomuzda Zo 

guldak Türk antrasiti de bulunur. 
Türk antrasitinin fiyatı vagonda teslim 27 liradır. Depoda 2 

liradır. 

Satış yeri istasyon açık kömür depolarıdır. Kooperatif yanınd 
yakacak ve yiyer:ek ev sahibi. Mahmud Kara Ege oğlu. 

Telefon: 2743 ve :;341 
2-4964 

Bir 5 + 1 lambalı 1935 mo
deli Telefunken radyo ve auto 
sporları için yeni bir deri palto 
ecnebi memlekete göç dolayısi
le satılıktır. Yenişehir, Karan
fil sokakak. 30 Nr. 4. 2-50~8 

A yvalıl{ Belediye Reis iğiııden : 
Belediyemizin kırk lira asli maaşlı fen memurluğu münhaldir 

Bu işin ehli ve evsafı fenniye ve reı;miyeyi haiz taliplerin Bayın• 
dırlık Bakanlığınca kabule şayan vesaiki ile belediyemize müracaıo 
atları. (1237) 2-477J 

izm • ·ıi • " Encün eninden • aımı • • 
Boyu Genişliği Eni Muhammen Alınacak Tutan 

Fiyatı Adet Lira 
Küçük boy 55-60 24-26 24-26 13 382 4966 
Orta boy 75-80 24-26 24-26 17 14 238 
Büyük boy S0-85 50-55 30-55 26 54 1404 

450 6608 
Sobalrm üst ve alt kısımları dökme demir, etrafı kalın saç, içleri ateş tuğlası ile tuğlalanmış o• 

lacak. Kok, maden ve simikok gibi kömürleri yakm ağa elverişli bulunacak ve yerli malı olacaktır. 
İzmir il~ .okulları için yukarıda cins, miktar ve evsafı yazılı 450 soba kapalı zarf usuliyle 1-10-936 

tarihinden ıtıbaren 20 gUn müddetle eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedele göre 496 lira teminat 
yatırılması lazımdır. Teklif mektublarının ihale günü olan 22-10-936 tarihine tesadüf eden perşembe 
günü saat 10 an kadar İzmir ili Daimi Encümenine verilmiş olması şarttır. Aynı günde saat 11 de iha· 
le yapılacaktır. 

Sobalardan 237 İzmir, 33 Tire, 16 Ödemiş 6 Kar aburun, 16 Çeşme, 21 Kemalpaşa, 17 Menemen, 8 
Torbalı, 14 Bayındır, 12 Kuşadası, 6 Foça, 11 Seferihisar, 26 Bergama, 6 Dikirl, 21 Urlada teslim alı• 
nacakatır. 

Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almk 
Kültür Direktörlü~üne baş vurmaları ilan olunur. 

isteyenlerin her giin çalışma saatleri içinde İzmir 
(617) 2~17~5 

a . • . .. ""<•-·' W&&S's+MM -""!"'"'• .... 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

Berrak ve tatlı sesli genç tenor 

NINO MART1Nl'nin 

Şaheserler §aheseri 

AŞK SERABI 

llave: En Yeni Dünya Havadisleri 

BUGÜN GÜNDÜZ 
SIRLEY Asi 
~ Shirley T emple 

Filmin son günüdür, muhakkak göı:iinüz 

GÜNDÜZ 
ÖPÜŞMEDEN YATILMAZ 

Liane Haid - İvan Pettovich ve sevimli 
iki komik: Theo Lingen - Hans Moser 

Ayrıca: Paraınunl Jurnal 


