
Dost Af ~anistanın 
~ 

harbiye 
Veziri bugün şehrimizde olacak 

lstanbul, 18 (Telefonla) - Birkaç güne/enberi §ehrimizde bulun· 
11ta.kta olan dost Alganistan'ın Harbiye Veziri Serdaı Mahmud Han 
Büyiihada'da bir gezinti yaptıktan sonra bu akşam ekspresle Anka· 
raya hareket etmiştir. 

ismet Inönü Izmirde 
Başhalranımız pamıık planı halclundaki 

ince1emelerine İzmirde devam edivor 
İzmir, 18 (A.A.) - Başbakan İsmet 

İnönü bugün Halkevinde İzmir ve ci
varından gelen pamuk çiftçileriyle pa
muk ekimi ve rejimi üzerint!e uzun Lir 
görüşmede bulunmuştur. 

,/ 

Vilayetimizde pamuk yetiştiren se
kiz kazanın ilçebaylariyle birlikte lz
mir'e gelmiş olan büyük ve küçük pa· 
muk müstahsillerinin sabah saat 10 da 
başlayan ve geç vakte kadar süren ö. 
nemli bir toplantılarına başkanlık eden 

(Sonu 2. inci sayfada) 
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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!!!l!!l&!'!'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!"'"""""!!ll!!!!~mıl'!"'!"!'!--""'11!1!~'!'!'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!"'!!!""!!"'!" ........ !'!!!!!!~'!!!!'!!!l!IJ!ll"'!!"'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

Sonbahar at yaı:ışlarmm üçüncü haftası 

yarışlar, 

Yarış ve islah encümeninin hazırla. 
dığı sonbahar at yarışlarının üçüncüsü 
dün yapıldı. At koşularına karşı uyanan 
alaka ve havanın güzelliği hemen bütün 

ve 

ankaralıtarı bir araya toplamıştı diycb;li. 
riz. Belediye otobüsleri saat 13.30 dan 
itibaren alana gidip gelmeğe başlamış
lardı. Tribünlerde geçen yıl ve haftalara 

göre rekor teşkil edebilecek bir kalaba
lık vardı. tpordomun iç açan gi.ızelliği, 
koşuların intizamla idaresi herkesi metne 
nun ediyordu. 

İzmir, 18 (A.A.) - Şehrimizde bu· 
lunmakta olan başbakan İsmet İnönü be~ 
Yıllık pamuk planının bir iki sene gibi 
kuıa bir zamanda tatbiki için alınması 
gereken tedbirlerin tesbiti hususunda 
liazillidc yaptıkları incelemelerine İz
tnirde de devam buyurmuşlardır. 

=============================::;:::=====;::::;:=======::===============-~ Bu hafta koşuları seyre gelenler 

artık atlan tanımağa başladıklarından 

müşterek ve çifte bahislere kar -
şı aJaka da artmıştı. Geçen hafta yüz 
elli dörder lira kazanan ü~ arkadaşın hi
kayesi şansını deneyenleri ki~elcrin Ö· 

nüne toplamıştı. B. f~lal Bayar 
Ereğli de 

Ereğli «Konya» 18 (A.A.) - İktısat 
Vekili Celal Bayar bugün trenle Ada
nadan Ereğli'yc gelerek bez fabrikasını 

' tetkik etmiş, fabrikanın hitam bulmuş 
ve denemeyi bitirmiş. yakında faaliye· 
te geçmek üzere bulunan vaziyetinden 
cok memnun kalmıştır. Celal Bayar ay· 
nı trenle Konya'ya hareket etmiştir. 

Fabrikanın yakında resmi küşadı yapı• 
lacafı haber alınmıştır. 

Dış Bakaıııınız 

Ankaraya döndü 
Cenevredcn dönerken Viyana ve 

'llelgrada uğradıktan sonra lstanbula 
~lea Dı§ işler Bakanrnın B. Tevfik 
.R.iJıti1 Aras dün Ankaraya avdet et
ıtailflr. 

Dı~ işler Bakanımız. istasyonda Ba
lcalllar, saylav/ar, kordiplomatik ve dış 
balcıtnlrk ileri gelenleri tarafından kar
Ştllmlnr§tır. 

Resmimh~ B. Aras'ı kendisini kar· 
~daaaya gelealerle birlikte gösteriyor. 

o 

Madrid 
Harekatı 

•• • 
uzerıne taarr11z basladı -
general Mola ediyor 

ihtilalciler Oviedo sehrini 
~ 

de ald 
• B. Azananın F~ansaya kaçtığ-ı şayıası 

Biiyiik Önder Atatürk'ün yarq 
yerine tesrilleri de anharalıları 
çok sevindirdi. lpodrumda zevk 
ve heyecan arttı. 

Atatürk, beı·abcrlerinde Kamu
tay Ba!jkanı B. Abdülhalık Renda, 
Adliye Vekili B. Şükrü .Sara~oğlu, 

(Sonu 5. inci sayfadn) 

Toledo, 18 (A.A.) - Havas Ajansı 1 
muhabirinden: 

Sabahleyin general Varela'nın ordu
su, Toledo • Madrid yolu istikametin• 
de Madrid'e karşı taarruza kalkmıştır. 

Saat 13 de nasyonalist kuvvetler, 
Derley Ollas kasabasını zaptettiler. Bu 
kuvvetler, Villaluenza'ya doğru ilerli· 
yorlar. Bu ameliye, Madridi çevirmeye 
matut hareketi bitirmiştir. Kızılların e· 
linde ancak Madrid - Valensiya doğru 

Jiğde, Madrid önündeki tahkimatın bir 
kaç güne kadar biteceğini ve bu tahki
matın en modern planlara göre yapıl· 
mış olduğunu bildirmektedir. 

Tenerif, 18 (A.A.) - İhtilalciler, 
Oviedoya taarruz etmekte olan asturili 
otuz bin maden işçisini bozguna uğra
tarak dün 'şehre girmişlerdir. Galice gö
nüllülerinden mürekkeb il çhücum bö
lilğü muhtelif noktalardan aynı zaman
dı\ şehre girmistir. 

o 
1 ' ' 

tvı i ıes 

.ll ., r 

lhtilfılcilerin Madrid etrafında yaptılcları çevirme hareketini göstreit harita 

yolu ile Madrid • Kuenca demiryolu 
vardır. 

Tenerrif, 18 (A.A.) - General Mo· 
Ja Madride karşı hareket icra etmekte 
olan bütün kuvvetlerin kumandanlığına 
tayin edilmiştir. 

Şimal kuvvetleri Escoriol'a birkaç 
kilometre mesafede bulunmakta olup 
Naval • Karneroya karşı bir taarruz ha
?.1 rlamalttadırlar. 

Burgos, 18 (A.A.) - Madrid hükü
meti sü bakanı, radyoda verdiği bic teb-

Hükümet kuvvetleri, şehri terketme· 
den önce şehrin methalinde bulunan 
baruthaneye ateş vererek berhava et

mislerdir. 
~Oviedo, 18 (A.A.) - Havas muha

biri ihtililcilerin dlin saat 20,30 da Ovi
edo şehrine girmi~ olduklarını bildir

mektedir. 
Oviedo, 18 (A.A.} - Havas muhabi

rinden: 
Dün akşam albay Martin Alonc:o, 

bana aşa~ıdaki bcyauatta bulundu· 

"-- Son günlerde kızıllar çok ağır 
zayiata uğradılar. Mevzilerimizin Ö· 

(S~nu 5. incı snyfada) 

Habsburglar işi yiı1e canlandı 

B. Şuşnig Avı1sttıryamıı müstal~]lel 

rejimi için Jllebisit yaı>ılacağıııı söyliyor 
Bu sözler Londra' da hayret ve kaygı uyandırdı 

Viyana, 18 (A.A.) - Vatansever 
cephenin ikinci geçid resmi bugün bu
rada yapılmıştır. 

Cephenin 40.000 kadar azası bu ge· 
çidde haızır bulunmuş ve ezcümle B. 
§uşnig de nutuk söylemiştir: 

B. Şuşnig, söylediği nutukta, al
man - Avusturya an:aşmasınm "nazi.sm''e 
hiç bir tavizte bulunmadığını bildirmiş, 
Dolfus'un kahramanlığını anarak "Dol
,_ olmasaydt Avusturyadan tarihi bir 
utıradan başka bir şey kalmıyacaktı" 
demiş, Avusturya vatanseverliğini tarif 
ederek bunun "ne siyah, ne yeşil, ne de 
bilhasıa lazrl veya kahve rengi'' olmadı· 
ğıru söylemiş ve Avusturyarun müstak
bel rejimi için plebisite müracaat imk1-
ruru derpiş eylemiştir. 

Belgra'1 mahfillerinin fikirleri 

Belgrad, 18 (A.A.) - B. Şu~nig'in 
autku hakkında fikir yürüten siyasi 

mahfiller Avusturya hükümetinin yakın 
bir gelecekte Avusturya saltanatının i. 
ade edilmesini derpiş edemiyeceğini be
yan etmektedir. Avusturyanın iç vazi· 
yeti, Almanya Avusturya münasebatını~ 

şimdi bulunduğu hal, bilhassa millet• 
lerarası vaziyet ile saltanatın avdetine 
karşt küçük antantm izhar etmekte ol
duğu sarsılmaz muhalefet Avusturyada 
böyle bir şey yapılmasına meydan ver• 
miyecektir. 

Salahiyetli mahfiller, hemen hemen 

§Üpheli bir takım ihtirazı kayıdlar der· 

(So11u J, üncü say! ada) 

Rudyard Kipling'in 

CENGEL KİT AB 
telriktm dün bitti. Bugünden 
itibaren gene aynı muharririn 
"iKiNCi CENKEL KiTABI° 
nı tefrikaya bQflıyoruz. 

iKiNCi CENGEL KIT ABI, 
birincisinden daha büyük bir 
zevk ve alaka ile okunacaktır. 

Yeni tefrikaır.ızı gene arka· 
daşımız Nurettin Artam türk· 
çeye çevirmektedir. 

'"----······-·-,----"-



SAYFA 2 

HER 
1 Ş!EV(Q)EN 1 

.__ ___ fB3ö RA;z 
Hayata dair düızüııceler 

* Hayat, zevki sürültn bir eğlenti değil rekabetlerle clolu bir müsa
bakadır. - Sainte - Bcuve * Hayat ne bir bayram ve ne ele bir yas giınü<lür: iş günü-

dür. - Vinet * Hayat ne bir zevk ve ne de bir iztırabtır: :şerefimizle mütenasip o
larak tamam/amale vazifesi üzerimizde bulunan çok ciddi bir işdir. 

--

Bh bakteriyolog, saç hastalığını na· 
sıl muayene eder? 

Mektup açacak. 

- Bir mektub açacağrn var mı? 
- Ona ihtiyacım yok; evde ka· 

rım var. 

l\lalıçup dt•likan-. 

Dişçinin kızı sevgilisine sordu: 
- Hala gidip babamdan beni is· 

temedin mi? 
Sevgilisi mahçup bir delikanlı 

idi. 
- Hayır, dedi, kaç defadır, bu 

maksatla muayenehanesine gidiyo• 
rum. Kendisini o kadar suratlı bulu
yorum ki bir şey söylemeden iskem
leye oturuyorum, bir dişimi çektiri
yorum. Hatta dün de bir tane çek· 
tirdim. 

İçki ' 'e efrndilik. 

- A. de Tocqueville 

Ne<len ya~lı göriinüyor? 

iki arkadaş konuşuyorlardı: biri
si sordu: 

- Şu bizim Ahmed, neden bu ka
dar yaşlı görünüyor? 

- Karısrnı genç göstermek için 
yaptığı m"sraflar, adamcağızı yık

mış olacak. 

- Kocacrğım, eğer benimle s inema
ya devam etseydin, şimdi 11asıl dana
nac:ığını Lilirclin. 

Adamın birisi içkiden, sarhoşluktan b;ı.hsediyordıı. B;r ara1rk clecli ki: 
- Ben içerim, içerim; gene bütün efendiligim u~erimdcdir. 
Ar r/aşı, sözünü kesti: 
- Oyle ise hemen birkaç kadelı içiver. 

Şimal kutbunda yenı· keşifler yapmak üzere "Purquoi Pas?'' isimli bit 
g,.nıi ile sefere çıkan Dr. Şarko ve arkada~larrnın bit kazaya kurban git
tik.'erini ve buna dair olan tafsilatı yazmı~tık. 

Fransız hükümeti bu büyük ve fedakar fen 3dammrn hatırasını kutla
mak için madalyalar yaptırmıştır. Resmimiz bu madalyanın iki yüzü.r.ü 
göstermektedir. 

2 Şaban 

6 Birinci teşrin 

Hıdırellez 

TAKl'ilJf 
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1355 

1352 

167 

- Ulu Önder Atatürk'ün, Büyük Parti Kongresin· 
de irad buyurmağa başladıkları tarihi nutukla· 
rının dördüncü günü (927 ). 

Güneıin doğması 6,16 geldiler ve teslim muaır.elesi yapıldı (931). 
- Adana ve Kocatepe torpidolanmıı htanbul'a j 

Güneşin batması 17,26 _Büyük ka!lif Ediıv>n öldü (931). ------ .... -.. -----------............ .. 

L----------- ... _____ -- - . 
Yu.mure41ğın biniciliği ... 

U L lJ S 

Başhaka ımız 
İzmir' de pamuk çiftçi

leriyle görüştü 
(Başı J. inci sayfada) 

Başbakan müstahsillerle görüşmüş ve 
.. Arkadaşlar'' diye söze başlıyarak pa
muk zira.ati yapan çiftçilerle konuşma 
yapmak için ya dan bu toplantıda pa
muk ziraatini geni~letmek, istihsalatt 
artırmak ve ı~alitelerini yi.ikseltmek 
mevzuu üzerinde durulacağını, memleke
timizde pamuk fiatJarırun beynelmilel 
piyasa fiatından yüz.de yirmi beş yük
sek olduğunu bildirdikten sonra baır.ı 

mahsullerimizin aatışlannda olan sar
sıntı gibi pamuk satışlannda da sarsın
tı husulünün önüne geçilecek tedbirler 
alınacağını, pamuğun daima memleke
te altın getirecek bir vaarta olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

"- Çok pamuk, iyi mahsul ve iyi 

satış elde etmek için ne yapmamu la
zundır? Dertlerimizi herkes düşünceıi 
derecesinde söylesin." 

Başbakan, paınuk müstahsillerimizin 
iatihaalatta yaptıkları masraf mikdarı 

ve buna karşılık elde ettikleri gelir hak
kında kendilerinden birer birer malfı
mat almışlardır. 

İstihsal masraflarının indirilmesi 

için neler yapılması lazımgeldiği gö
rüşülürken, ismet İnönü müstahsilleri
mizin dertleri ve bunların pamuk is

tihsalatının arttırılmasının neye müte· 
vakkif olduğu hakkındaki fikirlerine 
dair bizzat not almışlardır. 

Başbakanımızın müstahsillerin ih· 
tiyaçları ve dilekleri üzerinde durarak 
en kUçük teferrüata kadar incelemeler· 
de bulunmak suretiyle gösterdikleri 
samimi ilgi müstahsiller nezdinde şük
ranla karşılanmıştır. 

İran'a giden heyetimiz 
Samsundan geçti 

Samsun, 18 (A.A.) - B. Cemal 
llüsnü'nün başkanlığında İran'a git· 
mekte olan heyetimiz bugün Samsun'a 
çıkarak şehri gezmiş ve at koşuların
da bulunduktan sonra aynı vapurla 
Trabzon'a hareket etmiştir. 

DtL KÖŞESi: 

•'Şikayet yapıyoruz, fakat hangi 
hakla." 

Şikayet yapılmaz, edilir. Sonra her 
sual cümlesinin sonuna bir istifham 
işareti konmak icab ettiğini de batır· 
latalım. 

• • • 
.. Kabahat köylülerin midir, yoksa 

onların çağlardanberi ihmalinde ve ken
di hallerinde hareketsiz bırakılmaların· 
da mıdır" 

"Çağlardanberi" tabiri ile kastedi· 
len nedir? Acaba "asırlardanberı .. ' mi 

. denilmek istenmiı. Sonra "ihmalinde", 
"ihmal edilmelerinde" demek icab e
derdi. "Hareketsiz" kelimesinin cüm
lede bir vazifesi yok, hiç ınevcud ol
masa daha iyi eder. 

• * • 
''İşte böyle hakikattan uzakla,tırı

hp bambaşka bir aleme kurban olan 
köylüyü" 

"Bir $leme kurban olan" tabiri bize 

bir ıey söylemiyor. Sonra cümlenin ilk 
kısmında "uzaklaştırrlıp,, denildiği için 
ikinci kısmında da hiç olmazsa "kur
ban edilen'' denmek lazımdı. 

-
I I 

(DEYLt MEYL) den 

-----HABE 
Fransız büyük elçisi geldi ı 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Fransa· 
nm Ankara Büyük Elçisi B. Ponso bu 
sa.N.h İatanbula geldi. 

Alpullu civarında arkeo-
lojik araştırmalar 

Edirne, 18 (A.A.) - Bir aydanberi 
T. T. Kurumunun emriyle tarih doçen· 
ti arkeolog Dr. A. Müfid'in başkanlığın· 
da Alpu])u ve Hasköy höyüklerinde 
hafri1at yapmakta olan kurum işlerini 
bitirmiş ve bulduğu en eski ve kıymet· 
li keramik materyelleri lstanbula götür
müştür. 

Trakya kılavuzu ve 
Gelibolu tarihi 

Edirne, 18 ( A.A.) - Edime ve yöre. 
si eski eserleri sevenler kurumu umumi 
müfetti~lik dairesinde dün toplanarak 
yeni büdceıi ve yeni işler hakkında ka
rarlar almıştır. Bu kurum çok zengin ve 
işlek bir tarihi olan Trakyanın kılavu
zunu hazırlamaktadır. Kurum, Gelibo
lunun tarihini bir mütethassisa vermiş
tir. Bu yrl her ikisinin basılması ve böy
lece Trakya ve türle tarihinin geniş öl
çüde canlandırılması sağlanacaktır. E
dirne etnoğrafya müzesi de Cumuriyet 
bayramına yetişmezse Edirnenin kurtu
luş bayramına mutlaka açılacaktır. 

«Türk Dil Kurt;mu» nun 
yeni bir ki tabı 

Türk Dil Kurumu Genel Sekreter· 
Jiğinden: 

:Fatih kütüphanesinde 3443 No. da 
"Teshil fi • t • tıb" adlı el yazması ki· 
tabın sonunda ele geçirilen 42 sayfalık 
pek eski hır "atalar sözü" kitabının 

aynen fotoğrafisi ile burada bulunan 
698 ata sözünün türk harfleriyle yazrlr
şı ve bu ata sözlerindeki kelimelerden 
herkesçe manası kolayca anlaşılmıyan· 
Jarrn bir IQgatçesi, "atalar sözü'' adı ile 
Türk Dil Kurumu tarafından bastırıl
mıştır. Bu eseri hazırhyanlardan en es· 
ki türkçülerimizden ve değerli bil.,in
lerimizden Kastamonu saylavı B. Velet 

İzbudak'tır. Fiatı bir lira, satış merke
zi Türk Kitabçılrğı Limited Şirketidir. 

Yurddas! .. 
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Trakyada yeni köprü 
ve binalar 

Edirne, 18 (A.A.) - Edirne ile Kırk· 
lareli arasındaki Yeniceköy köprüsü ve 
Edirne ile havza arasındaki Sazlıderc 

köprüsü betonarme olarak yapılmakta• 
dır. Bu köprüler kıştan önce açılacak
tır. Bunlardan başka Gelibolu • Keş.JI\ 
arasındaki büyük Kavaklı köprüsü ile 
Babaeski • Edirne arasındaki Taşköp• 
rü beton arme köprüsü de Nafıa Veka• 
letince eksiltmiye çıkarılmak üz:eredir. 
Cumuriyet kız enstitüsünün binası ve 
eksikleri bitmek üzeredir. Enstitü cu· 
muriyet bayrammda törenle açılacak· 
tır. Liseler Yurdu da bitmek üzeredir. 
Yurd kırk yataklıdır. 

İzmirde üzüm ve incir 
satışı 

lzmir, 18 (A.A.) - Bu hafta içiıt• 
de borsada altı buçuk kuruştan yiınıi 

iki buçuk kuruşa kadar 31856 çuval Ü· 

zürn ve altı buçuk kuruştan on altı ku• 
ruşa kadar 11425 çuval incir satılmıştır. 
Satışlar hararetini muhafaza etmekte• 

dir. 

Kütahya saylavları 
Uşak' ta 

Uşak, 18 (A.A.) - Vilayet gezisi. 
ne çıkan Kütahya saylavları dün Uşak 

Halkevinde yapılan toplantıda bulun· 
dular ve halk ile beş senelik program 
etrafında göruştüler ve halkçılık, kül
tür, buğday koruma ve spor i~leri hak· 
kında notlar aldılar. Saylav doktor Şa• 
kir Ahmed birçok fakir hastanın göz· 

]erini muayene etti. 

1 
Nöbetçi eczancl~r 1 
1 - Pazar İstanbul Eczanesi 

2 - Pazartesi Merkez .. 
3 - Salı Ankara .. 
4 - Çarşamba Yeni • 
5 - Perşembe Halk .. 
6 - Cuma Ege ,, 
7 - Cumartesi Sebat, Yenişehir __ ..... __..... -"-

Başhakammız lsmct İnönii. Tiirk parasının en emin bir 
para olduğunu daima söylt••li. Hakkı varını§. Bak. en "'ağlam 
gibi göriinen yabancı paralar hile yiizdc 30 diiştükten sonra. 
Türk parası ~apa !'ağlam ycriıule duruyor. 

Ti.irk parası biriktir. 
~ ULUSAL EKONOMİ VE ARTTIRMA KURUMU ~ 
~ ~~.IVVVVV'V'V\~./VVVVVVV'./VVVVVVV'.JVV'VVVVV"~ 

Düşünil~ler 

iKi TtJRLtJ M iLLiYETÇiLiK 
Belki, yazurun üzerin

de gördükleri bu başlığı, 
"'milliyetçiliğin de tür
lüsü olur mu?" diye ga· 
ribseyecekler bulunacak· 
tır. Fakat milliyetçilik 
telakkisinin bazan biri
birine taban tabana zıd 
şekillere s;rebildiğini an· 
lamak için, bu mefhu· 
mun hayattaki tecellile
rine kısaca göz gezdir
mek kUidir. 

Gerçi bütün görüşler 
ec;asta birleşir: milliyet· 
çilik, nihayet, insanl:ğın 
içinde küçük bir parr& 
teşkil eden kendi mille
tine. diğerlerinden üstün 
bir sev~ besleme~. onun 
terakki -ve inkişafına 
husnsi bir ehemivet ver
mek, mim menfrıatlere 
al§kasınt filen göstere
rek, icab ederse bu uğur
da fedakarlrklardan ce
kinmemek. Bütün milli
yetciler bu esas görU!}te 
birlesir1er. Ancak mitle· 
tin terakki ve inkişafr
nın hangi ana yollarda 
mümkün olacağrnr, milli 
menfaatlerin hangileri 
oldııaunu tayine sıra 
geldiği zaman. millivet· 
çilerin üzerine.le birlikte 
yürüdükleri tek yolun 
birden bir~ birçok kolla
ra ayrıldığını görürsü
nüz. 

Pratik misaller üze
rinde konuşalrrr . . 

Fransa için mi1liyet • 
çilik ananelere sadıklığı 
ve sev~iyi icab ettirir. O 
ananeler ki, Francıayr, 

insanhğrn daima ön sa
fında bulundurmuş. da· 
ima en vükııek ve mede
n1 fikirlerin bu memle -
ket sınırları içinde doğ
ması·nı temin etmis, ve 
fransıza, hakikaten ' sahi· 
bi bulunmakla öğünece· 
ği viiksek bir medeniyet 
ve kültiir mirası b•rak
mıstır. Fransız. Fransa
ya büvüklüği.inii, mede -
nivetini, bugünkü inki
saf derecesini bahsetmiş 
olan bu gfü:el ve temiz 
anl\neler ;~inde memte
keti'lin vUkselme~ini is· 
tedi~i ni!'.r,.tte milföretçl 
olv.<ıktn". Simdi. Frıtn• 
sa' da millivetciWYin, 
franı:ır7lı<Tın mukadıtı-ra
trna en "'uvJ?un seklini 
bulmus ofan bu tel:ılrki 
tarz'"' (!Ör\in, bu milli
yetcilik telalcklsinl bize 
nakletmeve kalkınız:. his
lerinizde istediğini?. ka
dar s:ımimi ofonuz, haki
kt milliyetçilikten uzak 
kalma va mah k<lmsunttz. , 

Türkü millet ve dev· 
let olarak, asırl<ırdanhı-ri 
mahkum etmiş, her türlU 

ilerlemesine sed çekmiş, 
kültürel kalkınmasına 

imkan vermemi,, ve her 
bakımdan tereddisinde 
en büyük Amili teskil et
miş olan nedir? Kökü 
kendinden g e 1 m i • 
yen, bünyesine UYf!Wl 
olmadığı halde mukad • 
deratın sevkiyle ona a~ı
lanmrs olan yabancı an
aneler ve ~örenekler de
iit mi? 

İnkılaptan beri tiir
kün milletçe ve devletçe 
baş döndürücü kalkın -
ması, köhne ananelerin • 
den, yükselmesine mani 
olan birer lest gibi. ken• 
dini kurtarmasımın dere
cesiyle mütenasip o1n"ıa· 
mıs mıdrr? Şu halde bi
rim kin taklid bir milli
vetçilik telakkisi kalma· 
va mahkfun olan anane
cilik ve muhafazakarlık, 
millt menfaatlere zıd bir 
inanıs teşkil etmek iti
bariyle, millet sevgisiy· 
le tam bir teıad halinde 
bulunmuyor mu? 

Sosyal bünyemizde 
tasfiye edilecek kötü ~e 
bozuk taraflar kaldıkça, 
Türkiye için, inkıHipç .. 
lık. tek makul ve müm
kUn milliyetçilik telalr • 
kisi olacaktır. 

YAŞAR NABİ 
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af.Lalık siyasi icmal 
'4SA 'fl.rBLE iÇTiMAI KAPANDI 

Milletler Cemiyeti asamblesinin 
on Yedinci içtimaı reis Savedra Lamas 
tarafından söylenen bir nutukla ka
llandı. 

Bu seneki asamble içtimalarının 
ltıuvaffakiyeti, barışı sağlamlaştırmak 
}'olunda müsbet bir adım atılmış ol· 
lııasında değil, belki, milletler arası 
llıi.inasebetlerinin bu derece gerğin bu· 
lıınduğu bir sırada sulhu tehlikeye dü· 
§Ütecek her hangi bir hadiseye mey
dan verilmemesindedir. Yani Cenevre 
i:örüşmelerinin sakin bir hava içinde 
}'<1pılmış olması bile bir kazanÇtır. 

Asamble ve konsey müzakereleri 
}u noktajar üzerinde toplanmıştır : 

l - Silahsızlanma ve iktisadi me-
8eleler. 

2 -Danzig meselesi. 
. 3 - Milletler Cemiyetinin esas teş

kılatı meselesi. 

4 - Yeni Lokarno içtimaı için ha
~ltlık, 

*** 
SfLA.HSIZLANMA MESELESi : 

Milletler Cemiyeti asambl.!sinin 
altı komisyonu vardır. Üç seneden beri 
hepsi birden toplanamıyan bu altı ko
ltıisyon, bu defa içtima etmişlerdir. 
llu komisyonlar arasında çalışmaları 
tn ehemmiyetli olan üçüncü silahsız
lannıa komisyonu ile ikinci iktisat ko· 
hlisyonudur. 

Üçüncü komisyon harp sanayiinin 
lnürakabesi, bütçelere konulan harp 
tahsisatının neşri meseleleriyle meşğul 
0lnıuş ve Almanya'nm çekilmesinden 
beri faaliyeti sekteye uğrayan silahsız
lanma konferansı bürosunun tekrar fa. 
aliyete geçmesine karar vermiştir. 

**• 
~KONOMIK MESELELER : 
. Ekonomik meselelerle meşgul olan 
ikinci komisyonun çalışması, Fransız 
frangının kıymetten düşürülmesi ve 
lngliz, Fransız ve Amerika para anlaş· 
llıası dolayısiyle ehemmiyet 'Kazar..mış· 
hr. Milletler Cemiyeti ötedeniberi tica· 
ret serbestliğine taraftar o1duğundan 
bu anlaşmayı fırsat bilerek ticareti 
darlaştıran tahditlerin kaldırılmasını 
ileri sürmüştür. İngiliz ve Fransız de
leğeleri kontenjanman klering ve kam· 
biyo tahditleri yeni ;etbirlerin aley
hinde söz söylemişlerdir. 

*** 
DA.NZ!G MESELESi : 

Anlaşılıyorki Milletler Cemiyeti 
hvaş yavaş Danzig işinden elini çek· 
tbek istiyor. Bu serbest §ehird~ki 
liazi hlikUınetiyle Milletler Cemiyeti 
ltomiseri Lester arasında çıkan ihtilaf 
teıniyet konseyinde görüşülürken, Lea
ter başka bir memuriyete tayin edil· 
tniştir. Bildirildiğine göre. Milletler 
Ceıniyeti, Danzig işinin Almanya ile 
Lehistan arasında yapılacak hususi 
görüşmeler ile halledilmesini iltizam 
ttıne kteclir. 

Lehistanın Danzig meselesiyle a• 
lakası, buranın Leh ticareti için bir 
hıahreç olarak kalmasına inhisar etti· .... 
tıne göre, belki de Almanya ile bu nok· 
ta üzerinde uzlaşılacaktır. Her halde 
bauzig'de Nazi olmayan Almanların 
hukukunu korumak meselesi artık mev· 
~ubabs değildir. Esasen Danzig Nazi 
hükfuneti, bir kaç gün evvel sosyalist 
l>artisini ilga etmiştir. Tıpkı Hitlerin 
~erlinde iktidara geçtiği . zaman yap· 
'tığr gibi, Danzig'in artık Almanya'ya 
'1tihak ettiği söylenebilir. 

*** 
CEMiYETiN TEŞKiLATI 

Teşkilat meselesinin bu defaki a• 
•anible içtimamı en çok meşgul etmesi 
beklenirken öyle olmadı. Esasen bu teş
~ilat işi Cenevre dışında halledilecek 
bir çok ehemmiyetli işlere bağlıdır. 
llunun içindir ki cemiyetin ıslahı me· 
8elesi bir komisyona havale edilmiştir. 
llu komisyon gelecek içtimaa &adar 
bir rapor hazrrlayacaktr.r. 
, Diğer taraftan konseyin teşkilatı 
değiştirilmiştir. Konsey, altısı daimi 
\te dokuzu muvakkat olmak Uz:re on 
beş azadan terekküp eu~yordu. Alman
h ve Japonya cemiyetten çekildikten 
tonra konsey on üç azalı olarak kald. 
Şirndi muvakkat azahklar on bire çıka· 

rılmıştır. Yani Almanya ve Japonya· 
nın daimi azaitkfarr yerine iki muvak
kat azalık ihdas edilerek konsey eskisi 
gibi, on beş azaya çıkarılmıştır, 

*** 
LOKARNO HAZIRLIKLARI : 

Bu mesele asamble içtimaından 

ziyade konferans dışındaki görüşmelere 
mevzu teşkil etmiştir. Filhakika bu, 
Sovyetler ile Fransa ve İtalya ile İn· 
tere arasrndaki münasebetler gibi çok 
dallr budaklr meselelere dayanıyor. 

Almanya. Fransa ile Sovyetler arasrn
daki misakı bozdurmaya çalışıyor. Sov
yetler, kendisinin dışarıda bırakılarak, 
garp devletleri arasında bir konferans 
toplanmasını istemiyor. Bütün poli· 
tika entrikaları bu ehemmiyetli mesele 
üzerinde toplanmış görünüyor. Lo· 
karno içtimaının toplanması da her gün 
biraz daha şüphelenen ihtimal şeklini 
alıyor. 

BELÇIKA'NIN VAZiYETi: 
Eski Lokarno devletleri toplanacak

ları yerde bilakis birbirinden ayrıl

maktadırlar. Almanya'dan sonra Bel
çika Lokarno muahedesini bozmuştur. 
Birkaç gün evvel, Kral Leopold, nut
kunda Belçika'mn eski bitaraflık siya· 
setine dönmek manasını tazammun eden 
bir yol takip edeceğini söylemiştir. 

Kral'ın nutkuna bakılacak olursa, Bel· 
çika, Lokarno muahedesini feshetmekle 
kalmıyor, Fransa ile 1920 senseinde 
yaptığı ittifakı da bozuyor demektir. 
Bu, çok ehemmiyetli bir hadisedir. An· 
laşılıyorki Belçika, Almanya tarafın
dan kendisine karşr yapılacak bir ta· 
arruzdan ziyade Prusya ile Almanya 
arasında çıkacak bir harbe Fransa'nm 
ve binnetice müttefiki sıfatiyle de 
kendisinin sürüklenmesinden korku
yor. Sonra Belçika'yı korkutan diğer 
bir iş fransız komünistlerinin Alsas
Lorende yaptıkları nümayiş ve bu nü
mayişin Almany'da uyandırdığı akis
lerdir. Belçik:ı, on altı senelik mütte· 
fiki olan Fransa'nm iç işlerini karışık 
ve dış l>Olitikasrnı da bulaşık bulmak
tadır. 

FRANSA' DA 
LESi: 

*** 
SINIF MÜCADE· 

tNGlLTERE'DE: 

lskoçyaya muhtariyet verilmesi 
isteniyor 

Londra, 18 (A.A.) - Dük Montro 
lskoçya liberal federasyonu konferansın~ 
da bir n~uk söyliyerek muhtariyeti ha
iz bir lskoçya hükümeti kurulmasını il
tizam etmiştir. Dük, bir takrir vermiştir. 
Bu takrirde memleketin refahı için acil 
ve hayati mahiyette olan meseleleri gö
rüşülecek bir lskoçya parlamentosu vü
cuda getirilmesi taleb olunmaktadır. 
Dün de Montreo, avam kamarasındaki 
mebusları dış siyaset ve imparatorluğun 
müdafaası meselelerine karşı fazla ala. 
kadarlık göstermemekte bulunduklarllll 
işaret etmiştir. 

MISIR'DA: 

Kahirede kanlı hadiseler 
Kahri,e 18 (A.A.) - Mavi gömlek

lilerin bir tezahürü esnasm:la bazı kan
lı hadiseler olmuş ve mavi gömlekliler 
kurumu azasından bir kaç kişinin tev
kifi üzerine 300 kadar mavi gömlekli bir 
polis karakolunu işgal etmişlerdir. Ma
vi gömlekliler ancak kuvvetli bir polis 
rnüfrezesi tarafından işgal ettikleri bi
nadan dışarı çıkanlmışlar Jrr. 

ROMANY A'DA: 

Kabine mi.ihim bir toplantı 
yapacak 

Bükreş, 18 (A.A.) - ÖnümUzdeki 

hafta bakanlar meclisi mühim bir top

lantı yapacaktır. Bu toplantıda dış işler 

bakam B. Antonesko, Cenevıe görüşme· 

leri dolayısiyle hadis olan milletlerarası 

vaziyet hakkında izahat verecektir. 

Adverul gazetesi, krral Karol'un ay 
nihayetinde Prağ'ı ziyareti esnasında 

kendisine refakat edecek olan B. Anto

neskonun Paris, Londra ve Varşovaya 

gitmesi muhtemel olduğunu yaızrnakta
dır. B. Antonesko, aVrşovada Dinyester 
nehrinin Vistül nehrine bağlanacak olan 
kanal projesi hakkında görüşecektir. 

Bu kanal sayesinde Baltık denizi ile 
Karadeniz arasında nehir yoluyla mü
nakalat yapılacaktır. 

SON DAKiKA: 

PARLAMENTO 

FiNANS ENCÜMENİNDE: 

' 
B. Vensan Oriol 
izahat verecek 

Paris, 18 (A. 

A.) - Parlamen

to finans encüme

ni, 27 ilkteşrinde 

toplanacak ve B. 

Vensan Oriol'uıı 

hazinenin büdce 

sisteminin heye ti 

umumiyesi hak

kında vereceği i

zahları dinliye

; ektit. Bakanlar 

meclisinin B. Ori-

B. Vensan OrioJ ol tarafından şim-

di hazırlanmakta olan büdce tahminle

rini gözden geçiı'mesi ihtimali vardır. 

B. V ensan Oriol' un bir tebliği 
Paris, 18 (A.A.) - Finans bakanı 

bazı mahfillerin bir müddettenberi 

Fransanın iktrsadi ve mali kalkınma· 

sına engel olacak mahiyette bir takım 
haberleri son clerece ustalıkla ortaya 
atmakta olduklarım ve mesela yakmda 
bir sermaye vergisi konulacağını, rant· 
!arın mecburi surette tahvile tabi tu· 
tulacağını, yabancı eshamından hususi 
bir vergi alınacağım işae etmekte bu· 
lunduklarını tebliğ etmektedir. Nazı· 

rın tebliğinde bu haberlel'i umumi kre· 
dinin salaha kavuşmasına engel olmağı, 
rantların kalkınmasına karşı güçlük çı
karmayı, franstz sermayecilednin tek· 
rar piyasaya dönmesi ve yabancı ser· 
mayelerinin Fransaya koşması tema
yüllerini kırmağı hedef tutmakta oldu· 
ğu tasrih olunmaktadır. Hükümet, şid
detle harekete geçmeğe karar vermiş, 

diğer taraftan b,ükümet, bütün halis 

fransızlann milli kollektivite if$İn çok 
zararlı olan bu haberlere karşı her tür· 

lü çareye baş vurarak açacağı mücade
lede kendisine itimad göslerınesini is
temektedir. 

Frans'da Sınıf milcadesi çok hara· 
retli bir safhaya girdi. Hafta arası ko
münistler Alsas - Lorenin on büyük 
şehrinde nümayiş yaptılar. Alman hu
duduna yakın mıntakadan faşistlik 

aleyhine karşr yapılan bu tezahürler 
Almanya'da heyecan uvandırdı. Alman 
gazeleri ateş püskürerek Blum hüktl· 
metinin mesuliyetini tebarüz ettir· 
mekte iseler de, bu nümayişlerin resmi 
protestosuna kadar ileri gidilmemiştir. 
Filhakika Nurenberg'de resmi a[ızlarm 
komtinistik hakkında kullandıkları a· 
ğır lisandan sonra böyle bir hareket 
garip olacaktı. Bununla beraber, hu
dut boyundaki bu hareketler alınan·· 
fransız münasebetlerini gerginleştir· 

tneğe ya.rdnndan başka, Fransız faşist. 
!erinin mukabil tezahürlerine vesile 
verdiğinden Blum hükfunetinin vaziye-
tini güçleştirmiştir. Koministler aley
hindeki tezahürler bilhassa Netz'de 
çok gürilltüler olmuştur. Blum hü. 
kümeti bu komünist ve faşist ha
reketleri arasında sıkışıp kalmıştır. 

Komünistler, parlamentoda dayandığı 

siyasi partilerden biri olduğundan 

bunlara karşı cebir kullanamaz. Bu· 
nun içindi ki bütün şiddetini ea
ki Croix de Feu hakkında tatbik et· 
meğe karar vermiştir. Bu başka isim 
altında harekete geçen bu teşkilatın 

merkez ve şubelerini a.raştırmak başta 
de la Rocque olmak üzere bazı ileri 
hakları hakkında kanuni tatbikat yap· 
maya karar verdi. 

B. Alber Löbrön Strazburgda 

İngilte.re de faşistler hakkında tet· 
birler alıyor :Bundan !böyle yarı askeri 
teşkilatın üniforma giymeleri menedil· 
miştir. 

ITALYA'NIN SiLAHLARI: 
Hafta arası İtalya silahlanma yo. 

tunda yeni bir adım atmıştır. Musoli
ni'nin başkanlığında yapılan bir ka· 

(Sonu s.· inci sayfada) 

Struburg, 18 (A.A.) - Cumur Re· 
isi B. Löbrön, beraberinde sıhiye baka
nı B. Selliyc olduğu halde saat 9 da 
buraya gelmiştir. Devlet reisi istasyon· 
da aşağı Ren valisi ile Strazburg bele· 

diye reisi ve başka bir takım zatlar ta
rafından karşılanmıştır. Evlerin ekse
risi bayraklarla donatılmıştır. 

B. Löbrön, yolun iki tarafında sıra· 

lanmış olan ve kendisine selam duran 
ana vatan ve Fas askerleri arasından 

geçmek auretiylc ve ha1kın ya~ nida· 
ları arasında belediye dairesine gitmiş-

tir. Cumur Reisi belediye dairesinde 
kısa bir hitabe verere):c şöyle demiştir' 

"- Eğer benim ziyaretim müstesna 
ve parti farkr olmaksızın vatandaşlar 

arasında mukarenete vesile teşkil edi
yorsa bahtiyarım.'' 

Cumur Reisi, bundan sonra prefek· 
törlüğe gitmiş ve orada Alsaa'da geçir· 

miş olduğu uzun senelerin hatırasından 

bahsetmiş ve sonra 1914 • 1918 harb ö

lüleri abidesinin açış resmini yapmaya 

gitmiştir, 

Habsburglar işi yine canlandı 
(Başı ı. inci sayfada) 

meyan etmekte ve kati ınütaıaalarını bil
dirmek için B. Şuşnig'in nutkunun met
nini beklemektedir. gazetelere gelince 
vaktin geç olmasına binaen ancak A. 
vusturya başvekilinin nutkunun bir kıs
mını neşredebilmişlerdir. 

Londra, 18 (A.A.) - Habsburglann 
tekrar saltanat makamına gelmesi mese
lesinde Avusturyada bir plebisit yapıl· 
masr ihtimali olduğu haberi, hem hay-

ı 
ret hem de kaygı uyandırmıştır. , 

Siyasi mahfiller, şu noktaları ehe- ı 
miyetle kaydediyorlar: 

1 - Böyle bir hareket önce mevcud 

olan bir çok emsal yüzünden zafa uğra

mış olan andlaşmalan çiğnemek olacaJı
trr. 

2 - Ba~ka memleketlerin iç işlerine 
karışmamak siyasetinin faydası, avus-

turyalılan diledikleri hükümet şeklini 

serbestçe seçtiklerinden dolayı muaha.. 
zaya imkan bırakmıyacaktır. 

3 - Saltanatın iadesi, hem Avustur

yanın varisi olan devletlerin bir takrm 
metalibata kıyam etmelerini intac ede
cektir • 

ADEI'Al ~IÜDAHALE 

tst ETR!FINDA: 

l\.omite hu hafta 
içinde toplanıyor 
Londra, 18 · (A.A.) - Resmi m ahfu

lere göre ademi müdahale komitesi, ih
timal bu hafta içerisinde toplanacaktır. 
Kendilerine B. Elvayo'nın raporu gön. 
derilmiş olan devletlerden hiç bir cevab 
alınmadığ'r gibi ispanyolhrm ileri sür
müş oldukları iddialara da Portekiz ta 
rafından velev şifahi olsun hiç bir cevab 
verilmemiştir. 

Sovyeı basmmın Jil.-irleri 
Moslcova, 18 (A.A.) - Tas ajansr 

bildiriyor: 
Pravda gazetesi baş makalesinde şıı 

satırları yozıyor: 

"Sovyet ülkeleri işçilerinin son gün· 
lerde mütehassis oldukları his ve fikir· 
ler, İspanyol komünistlerinin gönderdik. 
leri selam telgrafına cevab olarak Sta
lin tarafından çekilen telgrafta yazılıdır. 
Asi generaller yabancı ham.ilerinden 
yardım görmeselerdi, şimdiye kadar çoloı 
tan ezilmiş olacaklardı. Hararetli bir su· 
rette bir dünya harbı hazırlamakta olan 
faşizm Avruparun batr cenubunda yeni 
üsler elde etmeye çalışıyor. Asi ve mü. 
salemet sever İspanya ulusu ile harbcı· 
lann planlarına karşı engel teşkil edi· 
yor. Faşistler, Avrupa devletlerinin siı· 
temli bir surette vaki müsamahalarmdan 
istifade ederek teahhüdlerini ve hukuku 
düvelin bozmakla hiç bir zorluk çekmi. 
yor1ar. Memleketimizin işçilrei, hükU
metlerinin İspanya inkilabıru "ademi 
müdahale'' perdesi altrnda boğmak te
şebbüslerine karşı yaptığı demarşe tam 
bir ittifakla müzaharet etmetkedir. Bu 
işçiler, inkilabcı ispanyol kitlelerine yar· 
dıma koşmakla, ancak vazifelerini yap
maktadırlar. Ve bunu büyük sosyalizm 
memleketine has bir takib fikriylie ve 
ikdamla nihayetine kadar yapacaklar~ 
dır.,. 

I zvestiya gazetesinin bir yazısı 
İzvestiya gazetesi de, milyonlarca i~

çinin faşist generallerin muvaffakiyeti, 
harbcılarm, zülmetcilerin ve milletlera· 
rast yağmacıların muvaffakiyeti olaca. 
ğını idrak ettiklerini kaydederek diyor 
ki: 

"Halk kütleleri, hakikatte filen asi
ler lehinde bir müdahaleye ve bunlara 
ve bunlann hamilerine yardıma münka
lib olan bir "ademi müdahale'' siyasasını 
istemiyorlar. Milletlerarasr demokrasi, 
kahraman İspanyol ulusunun yanında 

mevki almış bulunuyor. Bu tehlikeli an
da, dünyanın her adamı nasd bir Mad• 
rid hemşerisi ise, Madrid'in zaferi için. 
kahramanca çarpışan her ispanyol da 
biltiin insanlığın hüriyeti için çarpışan 
kimsedir.,. 

Lord Plimrıt'un cevabı etrafınd.4 

Moskova, 18 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: İzvestiya gazetesi Londradao 

ki sovyet i§güderi B. Kagan'ın 12/ 10 
tarihinde yaptığı beyanata Lord Plimut 
tarafından verilen cevab hakkında tef
ıirlerde bulunarak diyor ki: 

''Londra ademi müdahale komitesinin 
başkanı, sovyet hükümetinin komitenin 
hemen toplanmaya çağrrtlması hakkında. 
ki teklifine doğrudan doğruya red ceva
bı verdi. Komitenin hareketsizliğini hakJ. 
lr göstermek için gösterilen usul ve ni• 
zamnameler ciddi bir delil olarak telak· 
ki eililemez. Anlaşmanın tatbikine engel 
olan ve onu bozanların baltalama hareke. 
tiııe devam etmelerine imkftn veren bir 
usul ve nizamname yerine, asilere yapı
lan yardımı gizlemek için bir perde va. 
zifesi görıniyecek olan başka bir usuı 
ve nt:ı:amname her zaman konulabilirdi. 
Başkanın cevabı, aktedilen anla§ma ile 
alay edilmesine nihayet vrilmesi ı.çin. 

doğrudan doğruya en küçük bir der.-ıar• 
(S~nu 5. inci sayfada) 

......................................................................................................................................... 
Orman Çiftliğinin yetiştirdiği kıymetli astragan derileri piyasaya 
~ıkarılmıştır. Merkez mağazada toptan ve peraliende satılıyor. 
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Alınan ya 

En urum 

MADRID DUŞ ERSE 
Fr<ınsanın, Hollandanm ve 1sviçre

nin eski para kıymetlerinden ayrılma
larından sonra cihan ticaretinin % 80 i 
parası düşük olan memleketlerin elin
de bulunmaktadır. Fakat Almanyanın 

eski para kıymetini muhafaza etmesi i
le dış ticaretinin bu vaziyetten zanne
dildiği kadar müteessir olmıyacaktır. 
Zaten son seneler zarfında Fransa, Hol
landa ve İsviçreye yapılan ihracatın bu 
memleketlerin takib ettikleri ithalat 
konholu ve kont~njan tahdidatı dola
yısiyle gerilmiş bulunmakta idi. Aşa
ğıdaki ra';:amlar bu hususta açık bir fi
kir vermel:tedir: 

l ... panya, d<ı ihtiUilcilerin art.an muva/fakiy etleri karşısın'da Fransa'nırı da endi§eleri artmakta
dır. J' aziyeti uzaktan görmeye ve parti ihtiraslarından uzak kalmaya muvaffak oları bazı frarı
sızlur, yarın Fransa'yı bf!lı·liyen tehlikelere §imdiden işaret etmektedirler. Bu yazı Fransanın 
endi~elerine terceman olmaktadır: 

Erzurumlu öğretmenlerden Bay 
Abdurrahman Şerif Beygu, içinde doğ'" 
duğu şehrin tarihini, anıtlarını ve kita
belerini anlatan güzel bir eser vücud• 
getirmiştir. Büyük kıt'ada 260 sayfa• 
dan mürekkep olan bu kitab da, eserin 
neden vücuda getirildiğini izah eden 
bir ön sözden sonra Erzurumun mev• 
ki ve vaziyeti hakkında coğrafi mallı .. 
mat verilmekte ve bundan sonra tarihi 
izahlara geçilerek Erzurum'un ilk defa 
nasıl kurulmuş olduğu anlatılmakta, Er• 
zurum şehri hakk:nda mufassal malu· 
mat verilmekte ;e şehrin tarihi faslın· 
da da, muhtelif isitlfüar geçirmiş oları 
Erzurum'un çok meraklı olan macera• 
sı uzun boylu hikaye edilmektedir. 

İHRACAT 

değişiklik 1936 1934 
(ilk 6 ay) (ilk 6 ay) 

(mily on mark olarak) 
Fransa - % 19.5 125.43 155.55 
Hollanda - %24.0 195.64 255.31 
İsviçre - 3 25.0 114.79 152.45 

Buna mukabil diğer memleketlerle 
ihracatı çoğalmıştır: 

1ngiltere + % 1.1 190.28 188.24 

ltalya + % 5.4 125.10 118.95 

İsveç +% 13.0 104.54 92.53 

Almanyanıı( Fransa, Hollanda ve İs

viçre devletleri ile olan ticaretinin bu 

memleketlerin paralarının % 30 nisbe· 

tinde dü§ürülmesi neticesi olarak iktısa· 

di münasebetlerinin inkıtaa uğraması

na sebebiyet vermiyecektir. 

Esasen ıon seneler zarfında bu mem

leke';lerle olan ticareti pek durgun bir 

vaziyete girmiştir. Bu hususta nazarı 

dikkati celbeden nokta, Almanyanm bu 

memleketlere son 2 ~ne zarfındaki 

ham ve yarı mamul maddeler ihracatı

nın aynı nisbette kalmaaı ve yalnız ma
mul eşya ihracatının mühim mikdarda 
azalmış olmasıdır. 

~merika 

Reisictimur Ruzvelt maliye nazırı 

B. Morgentav'a bir mektub göndererek 

Almanya ve Avusturya devletlerine en 

ziyade mazharı müsaade millet muame

lesi yap ılmasını istemiştir. Bu memle

ketlerin amerikan mallarına karşı di

ğer memleketlerin mallarım tercih et
mekte oldukları kaydedilmektedir. 

Agence cc. et fin 9/ 10 

A vu <;t n rya 

1935 .. inin ağustos :ıymd., Avus-
turyaya ithal edilen bu;:day m ik farı 

187.747.000 kiloya baliğ olmnkta<lır. Bu 
miktarın 184.384.000 kilosunun hemen 
hemen hepsi Macaristandan alınmıştır. 
Aynı müddet zarfındaki çavdar ithalatı 
ise 127.275.000 kilodur ve bunun 
62.736.000 kilosu Polonyadan, 53.145.000 
ıkilosu da Macaris tandan ithal edilmiş
tir. Memleketin bu seneki hububat it
halat .nın geçen senelere nisbeten daha 
fazla olacağı tahmin edilmektedir. 

Eildienst 3/ 10 

~Operatör~ 
Dr. Sadi Konul{ : 
Doğum ve kadın hastalıkları i 

mütehassısı 

Ankara postane caddesi N. 53 

~ telefon 1436 ~ 

Tefrika: No: ı 

La Tribune dcs Nations gazetesinde Pierre Dominique ya• 
zryor: 

ispanya İ:jlcrine müdalwle. 

Fransızlar, İspanya hadiselerini tarafgirane bir tarzda de
ğil, fakat herhangi bir İspanyol hükümetini kendisine düşman 
etmekte menfaati olmıyan bir komşu sıfatiyle telakki etmeli
dirler. Açık söylemek icabettiği için her iki muharib cepheye 
bütün devletlerin yapmış oldukları yardımları inkar edecek 
değiliz. Şüphesiz, ideolojiler rollerini görmüşlerdir, ve göz 
yumulan bir kaçakçılık sayesinde her iki tarafa da cephane 
ve silah verilmiştir. 

Esasen bütün bunlar tali derecede şeylerdir, ve Fransa, 
İngiltere ile mutab•k olarak, ademi müdahale prensipini vazet• 
mekle çok iyi hareket etmiştir. Gerçi bu prensipe riayet edil~ 
memiştir, edilemezdi de. Unutmıyalım ki 1911 de, bir tayya .. 
re ile bir türk sıhhi heyetini taşıyan iki fransız vapurunun 
italyanlar tarafından müs<\lcresi yüzünden az kalsın İtalya 
ile Fransanın arası açılıyordu. Bu neviden hadiselere meydan 
verilmesi gülünç olurdu. En politik olan şey, ademi müdahale 
prensipini ilan etmek, ispanyolları istedikleri hükümeti inti· 
habta serbest bırakmak ve sonra hadiseleri beklemekten ibaret• 
ti. 

Milliyetçi kuvvetlerin üsıiinlüğü. 

Bugün milliyetçi kuvvetler üstünlüğü almış görUnUyorlar: 
Malagayı abloka etmişler, şimal ve cenub cephelerini birleştir· 
mişler. Alkazar muhasarasrnı kaldırmışlar ve Toledo'yu zabtet
mişlerdir. Andalozya, Estremadure, Leon, iki kastilin büyük 
bir kısmr, Aragon'un hemen tamamı, Saragosse, Galice, Na· 
varre, hemen bütün Guipuzcoa ellerindedir; ve Ovyedo şeb • 
rini ellerinde tuttukları Asturyada da aıkı davranmaktadırlar. 
Buna kızılların Mayork adasını boşaltmaya mecbur kalmış o~· 
duklarını, evelce Madridin elinde bulunan deniz hakimiyetinın 
Burgos hükümetine geçtiğini de ilive edersek Madrid hUkü• 
metinin ,meşru hükümet sıfatını muhafaza etmesine rağmen, 
disiplin, taktik ve belkide materyel ıebeôleriyle bundan böyle 
daha zayıf bir vaziyete düşmüş olduğunu itiraf etmemeye im
kin yoktur. 

Madrid hükümetirıirı ümUlleri msalmaktadır. 

Gerc;i, henüz bütün ümidler kaybedilmiş değildir: Madrid 
hemen kuşatılmış gibi ise de, Asturya, Bask eyaletinin bütün 
bir kısmiyle birlikte mukavemet etmekte, Malaga iyi dayan • 
makta, Valansiya, Murie, Alicante, Kartajen ve Minork eya· 
Jetleri henüz hükümetin elinde bulunmaktadır; fakat milisle· 
rin disiplinsizlikleri, alakasızl klan ve silahlarının kifayet • 
sizliği hakkında, hazan Madridin dostlaDı tarafından bile, 
yayılmakta olan haberler, hükümet cephesinde ümidin azal
makta olduğunu gösterecek mahiyettedir. Daha fenası da var: 
hükümet gemilerinin Cantabrique sahili boyundan ihtiıalci 
gemilerle çarpışmak üzere Gibraltar boğazına doğru ilerledik· 
leri söyleniyor. Unutmıyalrm ki asi gemilerden ikisi yenidir 
ve denizde kati bir muharebe halinde, kuvvetli bir zabit kadro• 
suna malik olmıyan hükümetçilerin mağliıb olmaları muhte .. 
meldir. O zaman Barselon ve Valansiya doğrudan doğruya 
tehdid altına girecektir. 

(;<'rt"ral Franlw'nım ıakib edeceği siyaset? 

F rans zlar bugün üç problem karşıs:nda bulunuyorlar: mil
liyetçi hükümetin, galib geldi~i takdirde muahedelere riayet 
edip Fastaki himayesini muhafaza edip etmiyece 1ini bilmek 
lazımdır. Aynr zamanda Burgos hükümetiyle İtalya arasında 
Ba car adalarından birinin 1talya'ya ilhakı veya Port - Ma
hon üssünün İtalyanların emrine verilmesi hakkında bir mua
hede mevcud olup olmadığını bilmek lazımdır. Ve nihayet, 
umumi olarak, Burgos hükümetiyle Almanyanın münasebet• 
lerinin ne merkezde olduğunu, ve galib geldiı'ti takdirde Ber • 
lin, Moskova ve bu itibarla Fransaya karşı alacağı durumun 
ne olacağını bilmek lazımdır. Birinci nokta hakkında General 
Franko'nun resmi beyanatını dinledik. Bugün Burgos bükü • 
metinin şefi bulunan General, Londradaki mümessilini İspan
yan n Fastaki haklarından vazgeçmeye dair olan bütün riva • 
yetleri tekzibe memur etti. İspanya toprağından en küçük 
bir cüzünün bile devletin elindeı. cıkmıyca'hnı ilave etti. De
mek oluyor ki birinci noktadan olduğu kadar ikincisinden de 
•min olabiliriz. Bununla beraber P rimo de Rivera ile Musolini 
arasında yapılmış olan ve Fransanrn şimali Afrika ile irtiba
tını kesen bir hat vücude getirecek surette italyan ve İspan
yol donanmal ar ı r1rasnırla bir elbirliği tesis eden anlaşmayı da 
hatırda tatmak lazımdır. 

Milliyetçi ispanya ve Almtm)·a. 

Milliyetçi İspanya ile Almanya arasındaki münasebetlere 
gelince elimizde şu delil var: General Franko, Berliner Lokal 

iKlNCi 

CENGEL~ Kil ABI 

lu'dan yasa öğrenmişti. Çocuk büyüyüp de 
sürekli emirler karşısında sabırsızlrk göster
meğe başlayınca gene Balu ona yasanın iri 
bir yılana benzediğini, bir defa birisinin ar
kasına düştü mü, ondan yakayı kurtannağa 
imkan olmadığını söylemişti. Balu demiş
ti ki: 

- Kücük kardeş, sen de benim yaşıma 
,., ldicrin z~an biitün Cengel'in hir. olmazsa 
bir ya~aya nasd bovun eğdiklerini görecek -
sin. Fakat bu hoş bir manzara oJmıvacaktır. 

Yazan: RUDYARD KIPLING 
Çeviren: NUREDDiN A R TAM 

J(orl(.u nasıl g di ? 
Cengel yasası - ki yer ·üziindeki yasala

rın en eskisidir - Cengel halkının karşılasa
ca <Tı bütün kazalara, b 15 .,ra göre hük'imle
rirtl koymuş, zamanın _i er ~mc:·i .ve adetle
rin <leaişmesi ile metnı geh~mıştır. 

Ha~ırhyacaksmız : ov~~1:. h.~~atmm bü
yük bir kısmını Sioni kurt sur.us.~ 1t~ beraber 
gecirmis ve or~1da kahverengı tuy u avı Ba-

Bu sözler, çocuğun bir kul2~nnan gir
ıni .. , ötet-inden c.rkmı~tı. Çiinkü işi giicü yi
yip içmek ve uyumak olan bir çocuk için ha
yat sıkıntıları, kahsma d'lnk erlinceye ka
dar. üzerinde durulup düşünülecek şeyler 
değildir. 

Fakat bir yıl geldi ki Movgli B::ılu'nun 
sövlediği sözlerin doğruluğunu anladı: Bu
giin Cengel yasaya uygun olarak çalışıyor
du. 

Kıs vağmurlannm arkası kesildi!!i bir 

anzeiger'in muhabirine verdiği beyanatta demiştir ki: 
" Almanyada söyleyiniz ki İspanya, bolşevik vebasına liar

şı mücadelemize maneyi bir destek olan Almanyaya teşekkür 
etmektedir. Hiç bir telgraf bana, Rudolf Hess'in, nasyonal 
sosyalist partisi namına milli müdafaa birliğimizi ~brik eden 
telgrafı kadar memnuniyet vemıemiştir." Diğer taraftan 'Ge
neral Franko, İspanya hükümetinin Sovyetler Birliğiyle her 
türlü münasebetleri keseceğini, ve dostlukların taksiminde, 
devletlerin komünizme ve ispanyol sivil harıbına karşı duru
munu hesaba katacağ:nı tasrih etmiştir • 

Fransa bir hata i§lemekterı çekinmelidir. 

Bütün bunlar bizim için endişe verici kalmaktadır .Bugün 
işleyebileceğimiz ve kati olacak bir hatadan çekinmemiz la • 
zfmdır. Riflilerin isvan ettiklerine dair şüpheli bir tebliğe 
inanarak ademi müdahale fikrinden vaz geçmemiz, ve bükü • 
met Madridden Barselona sığındığı takdirde, Katalonyayı 
bir sığınak haline getirmek için bir müdahalede bulunmamız, 
bazılat'ının ileri sürdükleri gibi Katalonya'nm himayesini üze
rimize almamız veya Cenevrede milletlerin kendi mukadderat
larına hakiın olmaları esasına muhalif bir müdahalede bulun· 
cnamız böyle bir hata teşkil eder. 

Yarınki İapanyayı aırtımızda bir tehlike haline ko
yacak herhangi bir manevradan sakmalnn. Şimdiden milliyet· 
çi cephede gazetelerin Pranaanm aleyhindedir. Yarın İtalya· 
vari veya almanvari yenilenmiş ve aynı zamanda bize düşman 
bir lapanya karfıaında kalırsak vaziyetimiz tehlikeye girer. 
Bütün şark ve cenubu şarki hududlarını muhafazaya mecbur 
bulunurken, şarkta bir harb halinde Pirene dağlarında asker 
bulundurmaya mecbur kalmak mı istiyoruz? 

Yakın ve Orta Şarkta para hareketleri 
Dünya yeni para siyasetinden neler bekliyor? 
Frankın, frankt•a aonra liretin kıymetten dii§ürülmesi, 

markın da düşürülüp düşürülmemesi üzerinde mütalealar yü-
rütülmesi dolayısiyle para meselesi, bala, günün meselesi ol
makta devam etmektedir. 

Yalnız şu var Jd para hareketlerinin yalnı% garp memleket· 
lerinde vukua geldiğini dÜ§Ünmek doğru olmadığını bir ingi· 
Jiz dergisinin yazdığı bir yazı ortaya koyuyor. Biz, bugün bu 
yazının ehemiyetli taraflarını ve gene bir ingiliz gazetesinin 
yeni para siyasetinden dünyanın neler beklediği hakkında 
yazdığı bir makaleyi dilimize çeviriyoruz: 

8 ilkteŞTin 1936 tarihli Great Britain and the East dergisi 
"yakın ve orta ,sakrta para vaziyeti'' hakkında bir yazı yazmış 
ve şarktaki bankalar ve para hareketlerine dair bir takım ma
kaleleri ihtiva eden bir ilave çıkarmıştır. Bu ilavede çıkan ya-
zılardan birisinde deniliyor ki: 

Şimdiye kadar ''değişmez" diye tanılan şarkta büyük harb
tan sonra paranın tekamülü yolunda alınan tedbirleri ve yapı
lan inkılaplar, garbtakileri geçmese bile onlardan geri kalma· 
maktadır. Aşağıya tarih sırasiyle yakın ve orta şarkta vukua 
gelmiş olan para hadiselerini yazıyoruz: 

1926 - Afganistanda eski Kabuli rupyası yerine yüzde on 
primle Afgani rupyası ikall'e edilmiştir. 

1927 - Filistinde 1 ikinci teşrinden itibaren sterling esası 
üzerine kabul edilen bir Flistin parasi tedavüle başlamıştır. Bu 
Filistin lirası Maverayı Erdende de geçmektedir. 

1928 - Suriye lirası fransız frangına göre tesbit edilmiş
tir. S:ıudi Arabistan, kendi R iyalinin kıymetini sterl~.ı~ esa
sı üzerine tesbit ~tmiştir. Milli İran bankası faaliyete başla· 
m ştır. 

1930 - Türkiye yabancı kambiyo i~lerini takyid etti ve pa
rayı korumak için bir karşılık sermayesi koydu. İran da ecne
bi kambiyoları üzerine Kran'.n kıymetini korumak maksadiy
le kayıdlar .!<oydu. Türkiyenin parasını tesbit hususunda yap
tığı tecrübe muvaffakiyetle neticelendi. (Türk lirasının kıy-
meti 1930 dan beri altın esası üzerine sabit kalmıştır.) İran 
parası henüz istikrarını bulmamıştır. 

1931 - Türkiye Cumuriyet Merkez Bankası ilk teşrinden 
itibaren faaliyete başladı. Irakta Dinar'ın fiatını bir İngiliz li· 
rasına muadil tutan bir kanun kabul edildi; böylece memleket
te yeni bir para esası konulmuş oldu. Irak parasının vaziyeti· 
ni ko:ıtrol etmek üzere Londra'da bir komite kuruldu. 

Hem para işlerini, hem de diğer ekonomi işlerini kontrol 
etmek üzere Iranda bir ticaret monopol idaresi kuruldu. İn • 
gilterenin altın esasından ayrılması Mısırda, Kıbrısta, Filis· 
tinde altın esaıı yerine sterling esasının kabul edilmesine ae-
beb oldu .. Türkiy.e ile İran, paralarının kıymetini tesbit etmek 
için, sterlıng yenne fransız frangını esas olarak tercih ettiler. 

1932 - Irak, Hindistan banknotlarını yeni çıkardığı Dinar 
banknotlariyle de~iştirdi. !randa eski imparatorluk bankası 
banknotla~ı.nı .Ye?ı kurulan bankanın çıkardığı Riyal banknot
lariyle degıştırdı. 

1933 - Yahudi muhacirlerinin getirdiği 7 milyon İngiliz li-

Eserin Erzurum'un abidelerine tah· 
sis edilen kısmr bilhassa dikkate de• 
ğer. Bura da muhtelif tarih devrele
rinde vücuda getirilmiş olan türlü a• 
tıidelerden, mezarlık, medrese, türbe 
ve mezarlıklardan vesikalara istina• 
den bahs edilmekte ve bu hususta ve
rilen mal\unat yerinde alınmış fotoğ• 
rafilerle dah.a canlı bir şekle sokulmak• 
tadır. 

Müellifin bu kıymetli eseri vücuda 
getirmek için harcamış oldukları e· 
mek büyüklüğü kitabın her sayfasında 
hissedilmektedir. Kütüphanemize bu 
kadar güzel bir eser hediye etmeiş o• 
lan muharrir her türlü takdire layık• 

tır. 

rası Filistine müstesna bir refah bağıf• 
Jadı. İran ecnebi parası üzerindeki tak• 
yidatı kaldırmakla beraber ihracat ve• 
ıikalarına mukabil ithalat müsaaJesi 
vermek siyasetine devam etti. 

Kabilde Afganistan hükümeti ta • 
rafından bir "Afgan milli bankası" ku• 
ruldu. Bu müessese bu memlekette ku• 
rulmu11 ilk asri bankadır. 

1934 - İran milli bankası hükümete 
altm esası yerine gümüş esasının kabu• 
lünü tavsiye etti. 

1935 - Afgan rupyasının ı<ıymeti 
altın rupyası esas tutularak tesbit edil• 

di. 
1936 - İran ecnebi kambiyolarmın 

tControlu sistemine rücu etti. 
Yakın ve orta şarkta vukua gelen en 

biiyük para tekamül hareketi, Türkiye• 
de, !randa ve Afganistanda birer mer• 
kez bankasının kurulmuş olmasıdır. 
Yeni şekilde merkez bankası. bankerle· 
rin bankası demektir. Burası, milli pa
ra piyasasının ve bankacılık bünyes' nin 
nazım ıd ır. Eski tarzda kuru1muş olan 
merkez bankalarının rolü kısa vadeli 
kredilere kolaylık göstermek ten iba
retti. Bu itibar ile uzun vadeli kredi iş· 
teri 0 eski ortodoks merkez b:mkaları• 
nın ajenda'larının dışında kalıyordu . 

Türkiyede, !randa ve Afganistanda 
kurulmuf olan yeni merkez bankaları 
ithallt ve ihracat işlerini sıkı bir suret
te elinde tutmakta, bir taraftan da mem 
leketi endüstrileıJtirmek uğrunda geni9 
bir program tatbik etmektedir. Bunu 
gerçekleştirmek için de endüstri işle • 
riyle uğraşan müeseselere kredi kolyh• 
ğr gösterildiği gibi milli istihsali art• 
tırmak için ecnebi kambiyo mua.melelc· 
ri kontrol altında bulundurulmaktd· 

dır. 

Türkiye ve İran merkez bankalaM, 
para piyasasında birer nazım vazifesi • 
ni de görmekte iseler de yukarda anlat
tığımız mılli ticaret üzerindeki tesir• 
terinin yanında bu sonuncusu tali kal • 
maktadır. 

sıradaydı. Kirpi İkki, Movgli'yi bambuluk -
lar arasında gördü ve on~ yabani yam (bir 
nevi sarmaşık) lann kuruduğunu söyledi. 
İkki'nin yemek seçmek hususunda pek titiz 
olduğunu herkes bilirdi. O her şeyin en iyi
sini, en olgununu yerdi. Bu söz üzerine 
Movgli güldü ve dedi ki: 

burnundan yakalanmamak için savuştu.. 
Movgli de kirpinin söylediği bu sözleri gi • 
dip Balu'ya anfattı. 

Batu kaşlarını çattı ve yan kendi kendi
ne söylenir gibi, dedi ki: 

- Peki ama, bundan bana ne? 
İkki, dikenlerini adamakıllı gererek ce

vab verdi: 
- Şimdilik bir şey yok Fakat biraz son

ra görürüz. An kayalarının altındaki kay". 
gölceğizinde, arada sırada suya daldığın 
oluyor mu küçük kardeş? 

O günlerde, Cengel halkından beş tanesi 
bir araya getirilse onların topundan fazla 
şeyler bildiğine emin olan Movgli dedi ki~ 

- Hayır, sersem sular, boyuna eksili
yor; ben de kafamı kumak istemiyorum. 

- Vah vah... kafanda bir çatlak olması, 
içine akıl girmesine yarar. 

Bunu sövleven İkki, Movgli tarafından 

- Eğer yalnız başıma olsaydım, avlan· 
dığım yeri, başkaları bunu akıl etmeden de
ğiştirirdim. Halbuki yabancılar arasında av .. 
lanmanm sonu dövüşe çıkar. O zaman ola· 
bilir ki benim insan yavrusunu yaralarlar. 
Dur bakalım, mohva ağacı nasıl çiçek aça
cak; onu bekliyelim. 

O bahar, Balonun o kadar bayıldığı moh
va ağacı, hiç çiçek açmadı. Yeşile çalar, krem 
renkli çiçekleri o sene fazla sıcaklar kavur
muştu. Onun için ayı ön ayaklarını dayaya· 
rak ağacı ırgaladığı zaman. ancak birkaç ta
ne kötü kokulu çiçek yere dü~tü. 

Ondan sonra, taşkın sıcaklık karış ka· 
nş, cengelin yüreğine kadar so1mlmuş, onu 
önce sanya, sonra kahve renrrine, en s0nra 
da si vaha bovamıstı. (Sonu var) 
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!9 ILKTEŞRIN 1936 PAZARTESi 

Sonba! ar at yarışlannm üçüncü haftası 

Dünkü yarışlardan biri bittikt~n sonra 

(Baş1 1. inci sayfada) 1 
Maarif Vekili B. Sa/Jet Arıkan, 
Milli Müdafaa Vekili general Ka
zım Ôzalp ve proleıör Bayan Af el 
olduğu halele ko,uları Cumur Re
i.liği tribününden ıeyir ve takib 
ettiler. 

Dünki yanılarda, bu mevsim Bayan
lar aruında bqlayan tuvalet yarıp da 
devam edi1ordu. Fakat henüz ilkbahar 
)'arr,larında gördüğümüz sayıda ve gil
Zellikte tuvaletlere tesadüf edilmiyor~u. 

Koşuların neticeleri 

Birinci koşu (sahş koşusu) 
Uç yapnda ve hiç kotu kazanmamıı 

Yerli, yanın kan arab Ye halis kan arab 

erkek ve diıi taylara mahıustu. İkrami

)'esi 190 lira idi. Birinciye 120, ikinciye 

.SO, üçüncüye 20 lira verilecekti. Koşu

)'a giren hayvanların herbirinin satış fi. 

atı 400 lira olarak tesbit edilmişti. 

1200 metrelik bu koşuya yalnız iki 
tay girdi. Hakkının bindiği B. Ze1nelin 

Çakal'ı birinci, B. İımailin Doğan'ı ikin

ci geldi. 

ikinci ko~u 
1936 yılı içinde 400 liradan çok ik

nmiye kazanmamış Uç ve daha yukarı 

yaştaki halis kan ingiliz at ve kısrakfara 
mahsustu. İkramiyesi 255 lira idi. Bi
:rinciye 180 liradan başka bu koşuya gi
rel) hayvanlar için verilen duhuliye üc
retlerinin mecmuu, ikinciye 55, üçüncü 
ye 20 lira verilecekti. 

1600 metrelik bu koşuya dört at ve 
kısrak girdi. Davudun biqdiği B. Akif 
Akson'un Betyar adındaki doru atı bi. 
rinci, B. Halim Saidüı Sun and air'i i
kinci, B. Behçetin Banş'ı üçüncü geldi. 

Sun and air muvaaafat, hattına çok 
yakın bir .mesafeye kadar hep önde idi. 
Fakat kendisini 4-5 metre geriden takib 
eden Betyar son bir gayretle ileri atıl
dı ve birinciliği kazandı. 

tJ~:incü kn~u (handikap) 
Dört ve daha yukan yaştaki yerli ya

ıım kan İngiliz at ve kısraklara mahsus
tu. İkramiyesi 255 lira idi. Birinciye 180, 
ikinciye 55, üçüncüye 20 lira verilecek
ti. 

2600 metrelik bu koıuya yedi at ve 
kısrak girdi. Bayramın bindiği B. Sali
bin Alemdan birinci, B. Ahmedin Cey• 
lanı ikinci, B. Nazifin Marzika'sı üçün. 
CÜ geldi. 

Dördüncü koşu (Handikap 
Oigo kotuıu) 

Uç ve daha yukan yqtaki halla kan 
aaıgiliz at ve kısraklara mahsustu. İkra
nıiysei 320 lira idi. Birinciye 245 lira
dan maida bu koıuya giren hayvanlar 
için verilen duhuliye ücretlerinin mec
muu, ikinciye 55, üçüncüye 20 lira ve
rilecekti. 

2200 metrelik bu k09uya proğram
da altı at gireceği yanlı olduğu halde 
yalnız Uç at ve kısrak girdi. 

Hrrvatm bindiği. B. Halim Saidin 
Copain'i birinci, B. Salibin Önüsar'ı İ· 
kinci, B. Akif Akaon'un Tomru'su üçün
cü geldi. 

Bu koşuda Copain ile Tomru çok 
çarpıştılar. Muvasalit hattına 200 met
re kalıncaya kadar birbirlerini yakından 
•=lkib ediyorlardı. 

Fakat bu mesafeden sonra, Copain a. 

çıldı ve Tomru'yu gen bıraktı. Nihayet 
Önüsar da da onlara yetişti ve Tomruyu 
geçti. Eğer Mecid biraz daha evet dav
ransaydı Önüsar'ın birinci olması ihti
mali de vardı. 

Beşinci koşu 

Dört ve daha yukan yaştaki yerli, 
yarım kan arab ve halis kan arab at ve 
kısraklara mahsustu. İkramiyesi 225 li
ra idi. Birinciye 180, ikinciye 55, üçün
cüye 20 lira verilecekti. 

1600 metrelik bu kO§uya bq at ve 
kısrak girdi. K. Abdullahın bindiği B. 
Rıfatın Devrişi birinci, B. Nurinin Cey
lan yektası ikinci, B. Salibin Necibi U
çüncü geldi. 

Müşterek ve çifte bahisler 
Yuakrda da yazdığımız gibi dün 

müşterek ve çifte bahse karşı alaka ge· 
çen haftalardan daha çoktu. Fakat oy. 
na1anlar bu hafta çok kazanamadrl r. 
Birinci k~şunun ganyanı 150, ikinci ko
şunun 400 kuruştu. Üçüncü koşuda gan
yan 140, birinci plase 120, ikinci plise 
135 kuruştu. Dördüncü koşu 160 kuruş 

ganyan verdi. Beşinci koşuda ganyan 
190, birinci plase 150, ikinci plS.se 260 
kuruştu. 

Çifte bahislerde 2, 3 üncü ko<\ulann 
1/2 sine oynayalanlar 530,4 ve 5 inci ko
şulann 1/ 5 şine oynayanlar 340 kuruş 
kazandılar. 

AOEMf 1\ft)DAHAI E 

iSi F:TRA FiNO : 

Komite bu haf ta 
içinde toplanıyor 

(Başı 3. üncü sayfada) 

tın dahi yapılması arzusunun mevcud 

olmadığını gösteriyor. Filhakika, İtalya, 

Almanya ve Portekiz'in herkesçe b:Ji. 
nen ve bir çok vakıa ve şahidlerlc te
eyyüd eden devamlı müdahaleleri kar
tıımda, komite başkanının, asilere acık
tan açığa 1ardım etmekte olan Portekiz 
hükilmetine. clirmilnün komite tarafından 
hangi tarihte tetkiki tazım geleceği hu
susunun gene bizzat kendisi tarafından 
teabiti imkinmı bahşetmeıi başka tür. 
lü izah edilemez. Dünyada hiç kimse 
timdiye kadar böyle bir usul asla göre
memiştir . ., 

•• Sovyetler komiteden 
aynbyorlar mı? 

Parhı, 18 (A.A.) - Övr ve Eko dö 
Pari gazeteleri, Moskova hükümetinin 
ademi müdahale komitesiyle alakayı 

keseceğini ve Madrid hiikümetinin de 
bundan istifade ederek, 11 inci madde 
gereğince, Milletler Cemiyeti konseyi· 
nin toplanmaya çağrılmasını istiyece
ğini yazıyorlar. 

HABEŞISTAN'DA: 

Askeri harekat yeniden haşladı 
Roma, 18 (A.A.) - Yağmur mevsi

mi sona erdiğinden, Habe§istanın bir
çok noktalarında yeni süel hareketler 
baflamıttır. Bu hareketlerden bir kıs
mı ıilahtan tccrid, diğer kıamı da hc· ı 
nüz işgal edilmi}•en toprakların İfgali 
içindir. ,'l 

ULUS 

IlİTARAFLIK 

KARARIND~N SONRA: 

Belçika, son kararını 
taahhüdleriyle telif 

edecek 
Brüksel, 18 (A.A.) - Siyasi mah· 

filler "bitaraflık kelimesinin" Millet
ler Cemiyeti paktına bağlı kalan ve 
tehlikenin ne taraftan gelmekte oldu
ğuna hükmederek ona göre askeri ted
birler almak hakkını muhafaza etmekte 
bulunan Belçika hakkında kullanılamı
yacağını bildirmektedir. 

Belçika kurmayının Fransa ile yap
mış ol<luğu anlaşn.a da muhafaza edil· 
mektedir. Lokorno teahhüdlerine saygı 
gösterilecektir. Hükün1et, şimdi Mil
letler Cemiyetine karşı gi,-i~miş olduğu 
teahhüdleri ve lıilhassa on altmcı mad
denin natık bulunduğu kollektif yar
iım teahhüclünün ne suretle yerine ge
tirileceğini gözden geçirmektedir. Bu 
mesele, garb paktı hakkında yapılacak 
görüşmeler esnasında ve Belçika ile a
lakalı devletler arasında görüf teatileri 
yapıldığı sırada konuşulacaktır. Bu· 
nunla beraber, ittifakların ve karşılıklı 
yardımn ortadan kaldrılmasını hedef 
tutan bir siyasetin bitaraflrk vaziyeti
ne yaklaşmak demek olduğu &izlenme
mek~edir. 

Yeni hükümeı yeni aıyaaaaındarı 
wugeçmiyecelc 

Brüksel, 18 (A.A.) - Sıyasal mah· 
filler, Belçika hükümetinin yeni aıya· 
Alını bir neticeye crdirebileceğinden 
emin bulunmadığı ve çok engel zuhur 
edene bundan vaz geçeceği hakkında 
ingiliz gazetelerinde çıkan makalelere 
fazla chemiyet vermemektedirler. Ga
zetelerde çıkan yazıların ve devlet a • 
damları tarafından yapılan beyanatın 

da gö11terdiği gibi, kıralın çizdiği aı
yasaya halkın büyük bir ekseriyeti il· 
tihak etmiştir. Bunun için, tili derece· 
deki noktalar, müstesna olmak üzere, 
Belçika hükümetinin geri dönmeıi zor 
bir şeydir. 

Yabancı kıtaların Belçikadan geç
mesi, hava üsleri kurulması ve bilha&sa 
İngiliz tayJrarelerinin Belçika üzerin
den geçmesi meselelerine gelince, şu 

iki faraziyeyi göz önünde tutmak ge
rektir: 

Eğer, bir taarruz halinde müdafaa
nın hazırlanması maksadiyle, sadece 
bu üslerin kurulması ~rtların'n önce
den tesbiti bahis mevzuu ise, bu mesele 
genel kurmay görüşmelerine taalluk et
mektedir ki, Belçika, tamamen teknik 
anlaşmalar bahis mevzuu olmak şartiy
le, IJunların baki olduğunu yarı resmi 
bir surette bildirmiş bulunmaktadır. 

Eğer bilikia kıtalara geçmek ve tay
yarelere- memleket üzerinden uçmak 
ve yahut bilfiil hava üsleri kurmak mü
saadesi verilmesi bahis mevzuu iae, Bel
çika buna, yalnız tamamen yardım ede· 
ceği bir devletin talebi üzerine yardım 
etmeye karar verdiği takdirde muvafa
kat edebilecektir. 

Şu da hatırlatmaktadır ki, Lokar
no paktı fıükümleri gereğince, kendi
sinden yardım istiyen devletin tahrik 
edilmeden vaki bir taarruza hedef olup 
olmadığını takdir hususu Belçikaya a
id bulunmaktadır. 

B. Delboaun konU§nıalan 
Pariı, 18 (A.A.) - Delboa, Belçika 

kıralı Leopold'un outku üzerine Belçi
kanın milletlerarası sahada almış oldu
ğu yeni vaziyetin muhtemel neticeleri 
hakkında Belçika büyük elçisi ile saat 
17 de bir konufln& yapmıştır. 

B. Delboı, B. Korben ile de görüş
müftiir. B. Korben hafta tatilinden is
tifade ederek kıra) Leopold'un beyana
tının İngiliz zimamdarları üzerindeki 
teairleri hakkında dış ifler bakanına 
malfunat vermek üzere Pariı'e gelmiş 

bulunuyordu. 

B. dö La Rok silahlı bir 
hareket mi yapacak? 
Paris, 18 (A.A.) - Populer gazete· 

ai, albay dö La.Rok'un yarın silahlı bir 

harekette bulunarak ma.rkaiıt ıcndika

larla sosyalist gazetelerin binalarmr 
ifple çalıpc:ağını haber veriyor, 

3AYFA 5 

1 Haftalık siyasi icmal 
(Başı 3. üncü sayfada) 

bine içtimaından sonra İtalya'nın, de
niz, kara ve hava silahlarını artırması 
kararlaşmıftır. Harp malzemesi imale
den bin iki yüz fabrika mesai saati haf
tada altmış saate çıkarılmış, halya'nın 
birçok yerlerinde yeni hava istasyonları 
yapılmasr, harp gemileri inşası için 
tahsisat ayrılmıştır. 

İtalya'nın bu hareketi, İngiliz Bah
riye Bakanı Sir Samuel Hor'un seya
hatinden sonra lngiltere'nin Akde· 
nizde almaya karar verdiği tedbirlere 
karşı bir mukabeleden ibarettir. Ha
beşistam işgal ettikten sonra Akde
niz muvasalasr yeni İtalya imparator
luğu için hayati bir mesele olmuştur. 
Silahları artırmak, imparatorluğun ku
rulmasiyle meydana gelen vaziyetin 
icaplarına uymaktır. Fakat bunun karşı 
tarafı da harekete getireceğini hesap
lamak lazım. Büyük harpten evvelki 
silah yarışının tarihi meydandadır. 

•*• 
AVUSTURYA'DA DlKTATÔRLÜK 

Avuıturya'da Dolfus'un ölümün
denberi sürüp giden müphem vaziyet 
nihayet tavazzuh etti. Avusturya'yı 

bundan böyle kimin idare edeceği an• 
!aşıldı. · Başbakan Schuschingz hafta 
içinde Heimwehr teşkilatını ilga ederek 
Starhenberg'i politika hayatının dııına 
attı. Bu suretle Heimwehr'e dayanarak 
iktidara geçen ve bir aralık bu yarı as
keri teşkilatın elinde bir kukla gibi 
görünen Scbuschnigz, Avusturya'nın 
mukadderatını ellerine almıştır. Schu
sching hükümeti selefi olan Dolfuu 
hükfuneti gibi, Faterland cephesi deni· 
len sağ cenah kovalisyonuna dayan
makta idi. Bu cephenin baıkanı da 
Prens Starhenberg idi. Yani parti 
başkanı prens olduğu halde hükumetin 
başına Schuıchingz geçmişti. Geçen 
mayısta Başbakan Prens Sterland baş
kanlığından uzaklaştırdı. Fakat Prens 
Heimwehr'in başkanlığını muhafaza et
mişti. Şimdi Schuschingz Prens ile teş
kilatın Viyana kolu başkam Fey ara
sında çıkan bir ihtilaftan istifade ede-

rek Heimwehr'i büıtbütün kaldırmıştır. 
Starhenberg'in sukutu Almanya ile 

Avusturya arasındaki münasebetleri 
daha ziyade samimileştirecektir. Baı
bakanın takip ettiği siyaset de budur. 
Starhenberg :ve Dolfuss zamanlarında 

ltalya'ya dayanan Avusturya, artık Al
manya'ya dayanmaya başladı. 

••• 
FlLISTIN'DE SOKON : 

Filistin .meselesi hiç beklenmedel\ 
bir tekamül safhasına girdi İngili( 
tedip kuvvetleri Filistin'e çıkmı§4 

Londra'da Filistin için örfi idare 
ilan edilmiş. Askeri kuvvetler ve 
geniş salahiyetlerle teçhiz edilen ge. 
neral Dili, harekete geçeceği bir an .. 
da Filistin arabları greve nihayetl 
vermişlerdir. Bu hareketin amili, dört 
araıb hükümdarının müdahalesidir4 
Hicaz Kıralı lbnissuut, Irak Kıralı 

Gazi, Yemen İmamı Yahya ve Mae 
veraı Erden Emiri Abdullah, Filis .. 
tin arablarına gönderdikleri müşterek: 
bir mektupta İngilterenin iyi niyetle
rine itimat edCTek greve nihayet nr• 
melerini tavsiye etmişlerdir. Esasen 
İngiltere'nin askeri hazırlıklarından 

kuşkulanan ve yese düşen Filistin a
rapları bunu fırsat bilerek derhal gred 
nihayetlendirmişlerdir. 

Şimdi sükun avdet ettiğine göre, 
bir kaç ay evvel tayin edilen Filiıtin 
tahkik komisyonu işe başlayacaktır• 

Arab büklımdarları Filistin arablarını 
sükuna davet eden mektuplarında Fi

listinin mukadderatiyle yakından ala. 

kadar olmakta devam edceklerini bil• 
dirmektedirler. Binaenaleyh hülrihn

darların artık bir arab meselesi halini 
alan bu Filistin işinde İngilterenin ne 
yapacağını görerek hareketlerini ona 
göre tayin edecekleri anlaşılmaktadır. 
Yahudiler de lngilterenin atacağı adıml 
uzaktan seyirci vaziyetindedirler. Ba
kalım ingiliz diplomasisi Filistin için 
dünya arablığı ile dünya yahudiliğinl 
tatmin edecek bir formül bulmaya mu• 
vaffak olacakmı ? 

ISP ANYOL IHTILAI-'I 
+ F tr" 

ihtilalcilerin taarruz hareketine baflad rklarr Msdrid ıebrinden bir görÜDÜ.J 

(Başı 1. inci sayfada) 
nündeki yerler naışlarla doludur. Bun
ların mikdarı belki de beş bindir. Çok 
mikdarda silah, mühimmat, hayvan top· 
Jarı ve el kumbaları zaptettik. Bun
ların ekı:ıerisinde rua markası ve 1936 

tarih.i vardır." 

B. A:ıana FranMJya mı ka(mıf? 
Paris, 18 (A.A.) - Bazı pyialara 

göre içinde, lapanya cumur reiıi Azana 
ile bakan Prietonun aile efradı da bu· 
lunan de Mayo 25 ismindeki Arjantin 

kruvazörü Marsilyaya gelmi! ve Ali· 
kanteden elli firari karaya çık&rmıttır. 
Bunlar aarsında Madriddeki bazı elçi
likler heyeti azbı ve bu meyanda da 
Peru ve San Salvador orta elçileriyle 
Guatamala birinci katibi bulunmakta -
dır. 

Bir Sovyet teksibi 
Moakova, 18 (A.~.) - Tu Ajansı, 

Norveç bandıralı Björnöy vapurunun 
Baltık denizindeki bir sovyet limanın· 
dan silah ve mühimmat yüklü olarak 
İspanyaya hareket ettiği hakkında Nor-

1veç telgraf ajansı tarafından verilen 
haberi keıin olarak yalanlamaktadır. 

Aragon cephesinde ihiıliikilerin 
bir muvaflakiyeti 

Salamank, 18 (A.A.) - İhtilalcile
rin Aragoaı cephesinde hükümet kuv
vetlerini bozguna uğratmış ve 89 tele
fat verdirmiş oldukları haber verilmek-

tedir. Toledo ınıntakasmda bazı kasa· 
baları almışlar ve elli kişiyi öldürmUf
lerdir. Hüklimet kuvvetleri Asturiu't 
pUskürtülmUşleıdir. 

Ankara radyosu 

Saat 

P.ROGRAM 

Öğle neşriyatı: 

12,30 - 12,50 Plik: Halk şarkıları, 
12,50 - 13,00"Dahili ve harici haberler. 
13,00 • 13,30 Plik: Hafif musiki. 

•qem Ne,riyatı. 
Saat 

19,00 - 20,00 Türk Mu»kisi ve halk şar• 
ktları. 

20,00 - 20,20 İngilizce dersi (Azime) 
20,20 - 20,25 .Plik: Hafif musiki 
20,25 • 21,00 Stüdyo caz orkestraaı 
21,00 - 21,05 Plik: Halk ıarkısı. 
21,05 • 21,45 Stüdyo salon orkestrası 

1 - Ouverture zu: Oberon: C.M.Y. 
Weber, 

2 - Andante de la sonate Piano et 
Violon Op. 13. de Ed. Gries 

3 - 2. em. Fantaisie du Barbier cM 
5eville Opera-Bouffe de saini: 

4 - Roses d'autonne Walzer, Joaef 
Strauss. Op. 232 : 

5 - Foxtrot auı der Operette: Daa 
Spiel u mdie liebe: Jean Albert: 
21,45 - 21,55 Ajanı haberleri 
21,55 -·22,00 Yarınki program ve lsti1C· 

lil martı. 
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Türkiye Ziraat Ban· 11 Mo~&utı~~~~~~~:6:S'ı::'!1N~~., 1 IJ ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
Id 

• • - SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

kası a re Mecı S n• Eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (23500) lira olan 
, , t. l muhtelifülcins lastik malzeme 18-11-1936 çarşamba günü saat 15,30 t LAN 

• da paazrlıkla Ankarada İdare binasında satın almacaktı.r. 1 - Igdırdaki hudut kıtalarınm senelik 300 bin kilo ve Surba· 

d 
Bu işe girmek istiyer.lerin (1762) lira 50 kuruşluk muvakkat te- ha?Jdaki hudut kıtalarınm 300 bin kilo fabrika unları kapalı zarfla 

en • minat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, resmi gazetenin 7-5-936 ta.. eksiltmeye konuldu. 
• rih ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname da- 2 - Igdırdaki kıtalara ait unun tahmin bedeli 48 bin lira ilk te-

iresinde alınmış vesika ile birlikte aynı gün tayin edilen saatta mal- minıtı 3580 liradır, İhaleleri 22-10-936 perşentbe günü !aat 11 de. 

Türkiye Ziraat Baniasr Umumi liey'eti adi surette olarak önü
müzdeki ikincfteşrin ayının 18 inci çarşamba günü saat ıs de Anka· 
rada Bankanın merkez binasında toplanacaktır. Aşağıda isimleri 
yazılı vilayet murahaslarının tayin edilen gün ve saatte toplantıya 
gelmeleri rica olunur. 

Toplantıda görüşülecel'- işler: 
i - 193S yılı idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması, 
2 - 193S yılı bilanço kar ve zarar hesablarınm taidski ve idare 

aneclisi raporunun tasvibi ile azasının ibrası. 
3 - Safi karın statünün 101 inci maddesi mucibince dağıtılması, 
4 - İdare meclisi basından müddetleri biten Bay Sabit Sağır· 

oğlu B. Cevdet Savran·n yerlerine aza seçilmesi, 
S - Ölen S.Za Bay İsmail Hakkı Yüreğiroğlunun yerine statü

nün 54 üncü maddesi ınucibine muvakkat balığa seçilen Bay Sai
din muvakkat azalığının tasdiki ve kendisi müteveffa Bay İsmail 
Hakkının bakiye müddetini de ikmal etmiş olmakla yerine aza se
çilmesi: 

6 - MUraklplerin 1935 yılı Ucretlerinin tayini, 
7 - 1937 senesi için iki mürakip ve iki }'edek murakip seçilmesi. 

Vilayetler ve Murahhaslar 
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Halit Bayrak, 
İzzet Akosman, 
İzzet Aykurt, 
Haydar Cerçel, 
Nafiz Aktın, 
Saffet Arıkan, 
Şakir Kınacı, 
Rifat Araz, 
Rasih Kaplan, 
Numan Aksov, 
Adnan Ertekin, 
Nuri Kazım Göktepe, 
Mazhar Germen, 
General Kazım Özalp, 
Enver Adakan 
Havrettin Karan, 
Salih Bozok, 
İbrahim Çolak, 
İsmail Hakkı Uzmay, 
Behire Bediz, 
Mustafa Şeref Özkan, 
Muh1is Erkmen, 
Refet Canıtez, 
Sadettin Ferit Talay, 
Şükrü Yaş·n, 
Ziya Gevher Etili, 
Hilmi Ergeneli, 
Abdülhalik Renda, 
Ziya Esen, 
Fuat Bulca, 
Mustafa Cantekin, 
ismet Eker, 
Necip Ali Küc;üka, 
Yusuf Başkaya, 
Kazım Samanlı, 

Zülfü Tiğret, 
Faik Kaltakkıran, 
Dr. Fatma Şakir Memik, 
Fuat Ağralr, 
Tahsin Berk, 
Abdülhak Fırat, 

Nafiz Dumlu, 
Nafi Atuf Kansu, 
Emin Sazak, 
Osman l§ın, 
Ati Kılıç, 
Nuri Conker, 
Münür Akkaya, 
Genral İhsan Sökmen 
Durak Sakarya, 
Ferit Celal 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 Ti'li Öngören, 
Dr. Tevfik Arslan, 
Sami Erkman, 
Hilmi Çoruk, 
Reşit Özsoy, 
Ahmet Hilmi Arga, 
Şevket Ödül, 
Hazım Börekçi, 
Ali Dikmen, 
Ragıp Akça, 
Tevfik Sılay, 
Hamdi Dikmen, 
Mustafa Eken, 
Recep Peker, 
Mehmed Somer, 
Naşit Uluğ, 

General İsmet İnönü. 
Sait Fırat, 
Refik Şevket İnce, 
Yaşar Özey, 
Turgut Türkoğlu, 
Kemal Kusun, 
Rıza Erten, 
Hüseyin Avni Er 
Nuri Tuna, 
Şükrü Ataman, 
Faik Soylu, 
Halit Menği 
Hamdi Yalman, 
Vahap Bucak, 

Mehmet Ali Yilrüt<er, 
Mehmed Güneşdofdu, 
Ruc:eni Barkın, 
Celal Bayar, 

zeme dairesinde Merkez dokuzuncu komisyonunda hazır bulunma• Surbahandaki hudud kıtalarına ait unun tahmin bedeli 48 bin lira .. 
ları lazımdır. dır. İlk teminatı 3580 liradır. İhalesi 22-10-936 perşembe günü saat 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairı'sinae vt H .. ydarpasada te· 15 ledir. -
selliim şefliğinde görülebilir. (1416) 2-5050 3 - İhaleleri Karakösede tümen binasında yapılacaktır. Şartna-

t LA N melerini görmek istiyenler komisyonumuzdan alıp görebilirler • 
4 - İstekliler ihalesi günü ihale saatmdan bir saat evvel teklif 

mektupları ile ticaret odası vesikaları ve ilk teminatları ile birlik• Muhammen bedeli 1316 lira olan kursun levha 2-11-936 pazarte· 
si günü saat 15,30 da kapalı zari usulü ile Ankarada idare binasın· 
da satın alınacaktır. 

Bu işe igrmek istiyenlerin 98. 70 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-935 tarih 3297 
No. lu nüshasmda intişar etmiş o.>lan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerim aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri liizımdır. 

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

2--4922 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Deniz merkez satın alına Komisyonundan; 

1 - Tahmin edilen bedeli 977050 lira olan gömme ve betonarme 
mazot tankları kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 4/ 2. teş./936 çarşamba günü saat 14 de Ankara· 
da Milli müdafaa vekaleti binasındakı komisyonumuzca yapılacak
tır. 

3 - Bu eksiltmeye aid vesaik şunlardır: 
1 - Eksiltme şartnamesi. 
2 - Resimler. 
3 - Umumi ve fenni sartname. 

Bu vesaiki isti yenler ( 49) lira mukabilinde her gün komisyondan 
ala bilirler. 

4 - Münakasaya istirak edecek talihlerin: 
a: 42832 liralık teminat mektuLları. 
b) Şimdiye kadar asgari 300.000 liralık betonarme veya tank işi· 

ni ve makine işini muvaffakiyetle yaptığı hakkında Nafıa vekaletin· 
den tasdikli bir vesika ibraz etmesi. 

c) Asgari 300.000 liralık mali iktidarı bulunduğu hakkında mil
li bankalarca verilmi~ bir mali vesika ibraz etmesi • 

d) Bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bunlarla 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmeleri. 

e) Ayni zamanda bizzat makine tes'satı yapmağa ehil otdui';una 
dair nafıa vekaletince musaddak bir vesika ibraz etmesi ve yahud 
her nevi makine tesisatını yapmağa muktedir bir makine m'ihendisi 
ile mesai birliği yapması ve bununla keza müştereken mukaveleyi 
imza etmesi. 

f) 2490 saytlı kanunun 2 ve 3. ciı maddelerinde yazılı vesaiki 
ibra7. etmesi mecburidir . 

5 - Münakasaya iştirak ederek ecnehl firmalann da 4. cü mad· 
dede ya7ılr vesaiki ibraz etmeleri mecburidir • 

6 - Münakasava iştirak edeceklerin zarflarınr 4/ 2. teş. carşamba 
günü azami saat 13 e kadar komisyona verm'<; buhı.,mahrı 15.zmıdır . 
Bu sa2tten sonra verilen zarfl1r kabul ecl;lmiycc" ii gibi z rfların 
posta ile gönderilmesinden mütevellit o'nr"'k postada vu1·•ıl,nhn ta-
ahhur da naıarr itibare almmıyacaktır. (933) 2- 4438 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

Tunceli Vilayeti Na ıa 
Direktöı,.lüğiinden: 

1 - Eksiltmeye konulan is: (Dördüncü Umumi Müfettişlik mın
takası dahilinde takriben 102 kilometre uzunluğundaki Mazgirt -
Plümijs yolunun tesviyei türabiye, sınai imalat inşaatıdır . 

Bu iıılerin tahmin edilen bedeli (200000) liradır • 
2 - Bu ic;e aid c;artnameler ve evrak ş..ınlardu • 
A - Eksiltme ııartnamesi, 
B - Mukavelename projesi. 
C - Bayındırl ık i<ıleri genel şartnam"'si, 
D • Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname . 
E - Hususi ııartname, 
F • Silsılei fiat cetveli. 
G - Taş, kum su ırrafiği, 
İsteverıler matbu nafıa i<;leri seraiti umumiveııi ve fenn? 0 artna

ıneyi dairede tetkik ve mütalaa ve rti ğer sartnameleri ve evrakı 5 li
ra bedel mukabilinde Ankara Naf a Vekaleti Soseler idare .. inde;n ve 
Eia·T.izde Tunceli Nafıa Dairesinden alabilirler. 

3 - Vahit fiatlarında zam yapı1an inşn:ıtın eksil•mecıi 5-11.036 
perşembe günü saat 14 de Eliizizde Tunceli Nafıa Müdürlüğü bi • 
nasında vapılacaktır . 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapı1acaktır. 
5 - Eks:ttmeye girebilmek için isteklil"'in 1125() lira mııvat-t,. t 

teminat vermesi ve bundan ba11ka ticaret odası vec:i'•"'\s n•n ve Na
fıa Vekaletinden i~tihııal edilmiş yol ve teferruatı müteahhitliği eh
liyet vesikasmı haız olup göstermesi ı~umdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ücün-:ii madcferle vanlr saatten 
bir saat eveline kadar Elhizde Tunce1i Nafıa Miirlürlüi•ii daire .. 
sine getirerek eksiltme komisyonu reis!i öine makhuz mul ,, ı ilin
de verilecektir. Posta ile gönderilen mekt~pl,,rın nihayet 3 ün<:Ü 
madrtede yazılı saate kadar gelmiş olmasr ve drs zarfrn m{Hıiir mu
mu ile ivice kapatrlmış olması lazımdır. Postad1' ol :ı.cak gecikmeler 
kabul edilmez. (1439) 2-5058 

LOREL ve HARDt HİNDİSTANDA 
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Damar Arıkoğlu, 
Tevfik Tannan, 
Mahmud Sovdam, 
Cevdet Kerim İncedayı • 
Hutusi Orucoğlu, 
Rasim Başara, 
Remzi Ciner • 
Cemil Uvbadın, 
Faik Öztrak, 
Süreyya Genca, 
Şevki Süsov, 
Raif Karadeniz, 
Daniş Eyiboğlu, 

Behcet Günav, 
Hakkı Ungan, 
Abdürrahman Uslu, 
Şevket Yasa, 
Dr. Mitat Altıok, 
H a&ac\ Karabacak. 

te komisyonumuza vermiş olacaklardır. (1240) 2--4806 

İLAN 
Cinsi Mikdarı Tutarı Muvakkat teminatı 

Kilo Lira Lira Kuruş 
Pathcan 45000 4500 337 50 
Dom tes 25000 2500 187 50 

1 - Ankara ga· nizonu eratı ile harp okurlarının ihtiyaçı için 
aşağıda cins, mikdar ve tutarları ile muvakkat teminatları yazılı iki 
kal em sebze 26.10.936 tarihine müsadif pazartesi günü saat ıs de ve 
açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnameleri her giin komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli gün ve Faatte kanunun 2, 3 üncü maddel~ 

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

2--4913 

İLAN 
Cinsi Mikuarı Tutarı Muvakkat teminatı 

Kilo Lira Lira Kr. 
Lahana 40000 2000 150 00 
Pırasa 61000 3050 228 75 
Ispanak 50000 3000 225 00 
Karnıbahar 12000 1440 108 00 
Kereviz 12000 1440 108 00 
Elma 20000 4000 300 00 

1 - Ankara garnizonu eratı ile harp okurları ihtiyacı için yu• 
karda cins, mikdar, ve tutarları ile muvakkat teminatları yazılı 6 
kalem sebze ayrı ayrı şartnamelerle 2-11-936 tarihine ınüsadif pa • 
zartesi J?ÜnÜ saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Sartnameler her gün komisyonda parasız görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun 2, 3, maddelerin<le-

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

!LAN 

Çorum garnizonunda bulunan kıtaatın ihttyacr için 60000 kllo 
sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
7500 liradır. İlk teminatı 562 lira 50 kuruştur. İhalesi 26-10-936 pa
zartesi saat 15 de Çorumda orduevinde yapılacaktır. hteklileı için• 
de ilk teminat makbuzları da olduğu halde teklif mektuplarının 
yukarda yazılı gündeki saatten bir saat evvel komisyona vermiş ol
maları ve hariçten iştirak edeceklerin zarfları da aynı zamanda ko
misyona gelmiş bulunmak şartı ile postaya vermeleri lazımdır. 

{1200) 2--4753 

• iLAN ........ 
1 - Bergamadaki kıtaat için 500 ton. yulaf lCapalı zarf usulü ilo 

satın alınacaktır. 
2 - Malın tahmin bedeli 31 lira 00 kuruştur. 
3 - Bırinci teminatı 2250 lira 00 kur•ıştur. 
4 - 22-10-935 per§embe günü asat 10 da Bergama askeri satın 

alma binasında alınacaktır. 
5 - İste~li olanların birinci teminatlarını ve banka mektuf ta

rını veya tahviller:ne ihale saatından evvel Bergama maliye cezne-
sıne tcsıım eaeceKıeı aır. 

6 - Evsaf ve şeraitini bilmek istiyenler için her ~ün komisyon 
açık olduğu iL'.in olunur. (1213) 2--4758 

İLAN 
1 - Tümenin Erzincan garnizonunda bulunan kıtaat ve mile&o 

sesatm senelik ihtiyacı olan 450000 kilo una ihale gününde kapalı 
zarfla eksiltmesine talip çrkmadığından 239. numaralı kanunun 40. 
ıncı maddesi mucibince pazarlığa çevrilmesidir. 

2 - Muhammen bedel altmış yedi bin beş yüz Hradır. 
3 - Yüzde yedi buçuk ilk teminatla beş bin altmış iki lira etll 

kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler 338 kuruş mukabilinde Er· 

zincanda tiimen karargahı binasında satın alma komisyonundan ahp 
görebilirler. 

5 - Pazarlıkla ihalesi 22. birinci teşrin 936 perşembe günü saat 
11 de Erzincanda tümen karargahı içinde satın alma komisyonun• 
da yapılacaktır. (1271) 2--4877 

İLAN 
1 - Kor. ve tayyare alayı eratının 2 .inci teşrin 936 dan temmul) 

937 senesine kadar ihtiyacı olan 500000 kilo fabrika ununun kapalı 
zarf usulü il eihalesi 21-10-936 çarşamba gilnü saat 11 de yapılacak· 
tır. Muhammen bedeli 50000 lira muvakkat teminat 3750 liradır. 

İsteklilerin teminat mektupları ile saati ihaleden bir saat evvel 
ve şerııiti öğrenmek istiyenlerin tatil günleri hariç mesai saatinde 
komisyona müracaatları. (1212) 2--4757 

!LAN 
1 - 1500 kilo bulgur tavuk yemi olarak 20-10-936 salı güni.i saat 

10 da Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonunda satılacaktır. 
2 - Bu1~ur istasyonda askeri yiyecek anbarında görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli l!iin ve saatte komisyona gelmeleri. 

(1437) 2-5056 

iLAN 

Çorum garnizonunda bulunan kıtaatın ihtiyacı için 60000 kilo 
sığ r eti kapalı zarfta eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 
7500 liradır. !Ik teminatı 562 lira 50 kuruştur. İhalesi 26 birinci teş• 
rin 936 pazartesi günü saat 15 de Çorum ordu evinde vapılacakttr. 

İstekliler içinde ilk teminat makbuzları da olduğu halde teklif 
mektuplarını yukarda yazılı gündeki saatten evvel komisyona ver· 
miş olmaları ve hariçten iştirak edeceklerin zarflarını da aynı za
manda komisyona göndermis bulunmak şartı ile postaya vermeleri 
lazımdır. (1412) 2-5051 

İLAN 
1 - Erzurumda kapal ı zarf usuliyle münakasaya konan asker! 

hastanede yapılacak bir pavyon ile koridora talip ç ·kmadığındım 
bir ay pazarlığa ç1karıl mr!>tır. Keşif bedCfi 2565 lira altı ktt• 
ruştur. muvakkat teminatı 1923 lira 82 kuruştur. Şartnamr ıte if 
ve resimlerini göremek isteyenlerin ve taliplerin bu müddet zar· 
fında komisyona müracaatları. (1424) 2-5023 

Ankara Def terdarl ığınd!!n ! 
1.7.934 den 31.3.936 tarihine kadar Ankaranm Kurd soka~ında 

terzilik yapan ve bilahare sanatı terk eyleyen Osman o~lu Ali'nin 
Yeğenbey şubesince namına matruh 28. 98 lira kazanç buhran ver
gisi ve zam cezası için muhtelif vasıtalarla aranılmas na rağmen 
bulunmaması dolayısiyle Hukuk usulü muhakemeleri kanunu hü
kümlerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (1438) 

2--5057 ---
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~j:.~~!ıu~~.~~:~~l~~an ~~,?:~!~:~~~~~! ı 
tıpliği için 20 lira v": daha yüksek maa~ almış olanlar arasında 23-
lo 9~6 cuma günü öğleden sonra müsabaka imtihanı yapı1acaktrr. 
:tıhana girmek istiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanı, askerlik vesi
ı. ~ı ile memuriyeti sabıkalarını gösterir vesaik veya sicil cüzdan-

Anliara Orman Fidanlık 
Direk~törlüğünden : 

MlLLI MÜDAFAA VEKALET! 
3ATIN ALMA KOMiSYONU lLAI LAI 

-!'!il 

~ıle 22-1 -936 akşamına kadar Divanı Muhasebat Zat İşleri .Mü .. 
.. •urJiiğ~ne miıracaat eylemeleri ilan olunur. ( 1391) 2-2996 

rf iirliiye Büyül{ Millet l\ıleclisi 
idare Heyetinden : 

(
• _ı - Açık eksiltme ile Meclis ve müştemilatı kaloriferleri için 
1kı yüz) ton kok kömürü satın alınacaktır. 

ı . 2 - Şartnamesi Mecliı; daire müdürlüğünden bedelsiz alınabi
tr. 
• 3 - Muvakkat teminat mikdan (450) dört yüz elli liradu. (Te

ltıınat Banka mektubu) olacaktır. 
. 4 - Açık eksiltme 23 - x • 1936 cuma günü saat on beşte Büyük 

?.tı!!et Meclisi İdare Heyeti odasında icra kılınacaktır. 
• S - Eksiltmeye girmek istiyenler 1936 senesi ticaret odası tes-
~cüzdanını beraber getireceklerdir. (1252) 2-4809 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti : 

Ankara I\Icrlrez Hıfzıssıhlıa mües
sesesi s,!ltınalma komisyonu Riya
setin en: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: ıv:i,.ssese Farmakodinami ile Se
tuın şubelerine satın alınacak ve bedeli muhammeni 5805 lira 25 ku
t'tışluk kimyevi maddeler. 

2 - İstiyenler şartname ile listelerini müessese muhasip mute-
tııetliğinden alabilirler. 

3 - Eks~ltme 21.10.936 gün cumartesi saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksıltme kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 435 lira 40 kuruş mu

\>ak~at teminat vermesi bundan başka en az bir parçada bu gibi kim
l1evı_ ~adde satışından 10000 liralık iş yaptığına dair vesika göster
ltlesı lazrmdrr. 
t 6. - Teklif mektuplan 2490 sayılı kanunun 33 üncü maddesine 
~vfıkan vaktinde tevdii lazımdır. (1265) 2-4829 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

İskan lTmum l\füdürlüğünden: 
v Or~a anadolunun Konya, ~i~de •. VKayseri, Yozgat. Çorum, Tokat 

d' e Sıvasın Şarkışla kazalarıyle dıger yerlerde iskan edilen ve e
ılecek olan göçmenler için (2000) çift (4000) atlet öküz pazarlıkla 

•atın alınacaktır. 

Pazarlrk 26-10-936 gününde saat 15 de Sıhhat Vekaletinde ya
l> ? l ı>ı-aktır. 

/\. İdari ve fenni şartnameler İstanbulda iskan müdürHiğünde 
n1rnrada 1skfin umum müdürlüğünde mevcuttur. İsteyenler b~ 

>'erlerden şartnameleri alabilirler. 
fi Pazarlığa g_irme~ için her talip (4000) ökUz için teklif edeceği 
yatın % 7,5 msb:tınde muvakkat teminat vermeğe mecburdur. 
Muvakkat temınat vermeyenler pazarlığa iştirak ettirilmezler. 

........ (1396) 2 5010 

Eksiltme ilanı: 

ı-, .. ·anı·· rsel Belediyesinde ı : 
l - K~_ramiirsel kasabasının müstakbel imar planı ve haritasr, 
2 - Mustakbel. P.Hin ve haritaya göre asri mezarlık proje ve plam 
~ - Kasabaya ıkı saat me~afede bulunan Dındıkh tepesindeki 

•ab ;: suyu~un getirilm~si proje ve pHinı 
lmar planının muhcımıren bedeli 500 liradır. 
Mezarlık plfinmın mt:hıımmen bedeli 200 liradır. 
c:- ı~lık suyu planının muhcımmen bedeli 500 liradır. 

~i Yu,~arda ?azılı plan v~ proje ve haritaları!1 bedeli muhammenle~ 
1 n? gore tahblertn depozıte akçalarını ve eksıltmeye iştirak edecek· 
erın evsafı kanuniye ve vesaiki resmiyelerini ihaleden yirmi dört sa· 

;ı,~ evvel belediye riyasetine ibraz etmeleri sartttr. Bu yapılacak işle· 
tin vekaletlerce tasdik ettirilmesi müteahhidlere aid olup tasdikten 
~0nr~ .be~e1ler~ Karamürsel belediyesinden Vt'rilecektir. İhale günü 
2 bırıneı teşnn per§Cmbe giinü saat on altıdadır. 
İhale yeri Karamürsel belediye salonunda encümen huzurunda 

)apıl;;ıcaktır. (2082) 2-4932 
........ 

Ank~ara Valiliğinden : 
Ankara sanat okulunda yapılacak tamirat 20-10-936 11alı gUntt sa • •t 15 de vilayet nafia müdürlüğü odasında toplanan eksiltme komis

lronunda ibatesi yapılmak üzere açık eksi!tmeye konulmuştur. 
~eşif bedeli (2841) lira (06) kuruştur. Muvakkat teminat (216) 
lıra (83) kuruştur. İsteklilerin teminat mektubu ticaret odası nafia 
~~clürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikalarile birlikte ihale 
t_tınü komisyonda bulunmaları. Evrakı keşfiyeyi görmek istiyenle
tın her gün nafia müdürlüğüne ve mekteb idaresine müracaatları. 

(1229) 2-4783 

\\''akıflar Umum l\lüdürlüğünden: 
İkinci Vakıf Apartrman 
Kapı Daire Seneliği 

),fahallesi Snkağr Numarası Numarası Lira Kr. 
ltızılbey Gökçe oğlu 2 5 1200-
ltızılbey 'Gökçe oğlu 2 8 1680-
\ Yukarda yazılı ikinci vakıf apartrman dairesi 1-11-1936 dan 31:. 
0-1997 gününe kadar bir yıl için kiraya verilmek üzere 15-10-1936 

tUnünden itibaren on üç gün müddetle açık artırmaya konmuştur. 
lbalesi 28-10-1936 çarşamba günü saat on üçtedir. 
,~Tutmak ve şartnamesini görmek istiyenlerin her gtin evkaf apar• 
~manında Varidat ve Tahsilat Müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

(1368) ~972 

l-Iaymana Mahkemesi Baş Kitabetinden: 
Haymana eski inhisar memuru İsmail Hakkıya: 
Haymana inhisar memuru Zeki tarafından aleyhinize Haymana 

llu)h hukuk mahkemesinde ikame olunan 97 lira 91 kuruş alacak da
\rasından dolayı cereyan eden muhakeme neticesinde ilacen tebliğ 
llunan gıyap kararına müddeti kanuniyesi zarfında bir itirazda bu-
tınm.adığın_ızdan yeminden imtina etmiş addolunamk meblağı müd· 
deabıh 97 hra 91 kurutun maamasraf tahsiline 8-9-936 tarihinde ka· 
t~r verilmiş olduğundan usulü hukukiyenin 337 inci maddesi muci• 
bınce ilan tarihinden itibaren sekiz gün zarfında kanuni yollara mü .. 
~~c~a~ etmediği.niz ta~dirde hükı_nün iktisabı katiyet edeceğini bil· 
ır~rA ışbu baş kıtabet ıhbarnameıı tebliğ makamına kaim olmak üze-

te ılan olunur. (1440) 2-505 1. 

A~kara vor~~n teşci~ sah~sının marmara seri için (25) ve or
man fıclanlıgı ı~ın (2) kı cem an (27) ton yerli kok kömürü bedel 
ihale (5) gün zarfında mar:nara ve fidanlığa teslim edilmek üzere 
10-T. evvel 936 dan 23 üne kadar (15) gün müddetle açık askrya 
konulmuştur. 

Talip olanları şeraiti münkasayı anlamak üzere orman fidanlık 
müdüriyetin~ ve ihale _günü .o~an 23,T. evvel cuna günü saat (15) 
de %7,5 temınat akçesıyle Vılayet muhasebe müdüriyetinde müte-
şekkil komisyona gelmeleri. (1310) 2~894 

Ank~ara Meli~epler Ahın / 
Satım Komisyonundan : 

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

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

3 - Nümune ve şartnameyi görme!c istiyenler ok~la müracaat 
etmelidir. 

4 - Eksiltme 20-10-936 salı günü saat 15 de Ankara mekteblcr 
muha'lebeciliğ~nd~ ~tın a~a .. komiı;yonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklılerm ıhale gunu saat on dörte kadar teminatlarrnı 
mektepler muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunacaktır. (1150) 

2-4746 

Eksiltme ilanı: 

l(aramürsel Belediyesinden : 
Karamürsel Belediyesinin mevcud elektrik tesisatına ve moto

runa bir yedek mazotla müteharrik motor alınacaktır. "mateferru t' 
1 - Motorun kuvveti 18 -25 beygir olacak ve motor tip elektrilı 

olacaktır. Tercih edilecek markalar Dız el, Elve, Grop, Amperia!, 
Kırıslav markalar tercih edilecektir. 

2 - Bedeli muhammini bin liradır. 
3 - Tediye şartlan taksitle olacaktır. Para Karamürsel Bele

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

günü saat 16 dadır. 
S - Eksiltmeye talip olanlar Belediyemize mektupla müracaat 

ederler. Motorlarının cinsini ve bedelini ve taksiti kabul edip et
mediklerini bildirilir. Ve bedeli muhammene göre teminatı mu
vakkatelerini gönderebilirler. Bu eksiltmenin Avrupadan sipariş 
suretile alınacak makineye aid olmayıp Türkiye içindeki makinele
re aittir. 

6 - Motorun fstanbulda veya Karamürselde teslimi ayrıca ka-
rarlaştırılacaktır. (2083) 2-4931 
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Milli Müdafaa VelWeti 
Deniz merkez satın alma komisyonW1dan: 
:Muhammen bedel Teminatı Miktarı 

LİRA LİRA .TON CİNSİ 
19.500 1463 50 Benzollu Benzin 
21.000 1575 300 Dizel mayı mahrulCu 

'1 - Yuliarı'da muhammen l>e'deli ile teminat ve miktarları yazrlr 
'banzollu benzin ve dizel mayi uWıruku kapalı zarfla ayrı ayrı mU
nakasaya konmuştur. 

2 - Benzinin münaliasası 6 • 11 • 936 cuma günU saat 14 de ve 
ınayi mahrukun münakasası da aynı giln saat 15 deAnkarada M. M. 
Vekaleti binasında yapılacaktır. 

İLAN 
1 - Beher metresine 2'>5 kuruş kıymet biçilen 9100 metre t avi 

renkte kaputluk kumaş kapalı 2arfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 26845 lira olup ilk teminat ;.kc s 2vl3 

lira 38 kuruştur. 
3 - ihalesı 26-Birinci teşrin - 936 pazartesi saat 15 detli r. 
4 - Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenleriıı 1 ~5 

kuruş mukabilinde M.M.V. Satın alma komisyonundan al .. l..ıih ' r. 
Muhabere ile şartname gönderilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun istediği vesaik ile birJikte 
teklif ve teminat mektuplarını en geç ihale saatından bir s t evve
line kadar M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. (1 29) 

2-4744 
İLAN 

1 - 18750 metre yazlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
Konulmuştur . 

2 - Tahmin edilen bedeli 11.250 lira olup ilk teminat p.:rası S J3 
liıa 75 kuruştur . 

3 - İhalesi 4-11-936 çarşamba günü saat 15 de dir. 
4 - Şartnamesini almak ve görmek isteyenle~'e eksiltmeye gi• 

receklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki bel0 t>le
riyle birlikte teminat ve teklif mektublarmı en geç saat 14 de ka<lar 
ihale günü M. M. V. satın alma komisyonuna verıpeleri. 

(1267} 2-4852 
İLAN 

1 - Be;ıer metresine 115 kuruş kıymet biçilen 3028 metre nmor· 
tisör lastiği açık ekı>iltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3482 lira 20 kurµ~ olup ilk tcmin .. tı 
261 lira 17 kuruştur. 

3 - İhalesi 3-11-936 salr günü saat 11 dedir . 
4 - Şartnamesini görmek veya almak istiyenlerin ya bizzat ve

yar.ud bir vekil ile aldırabilirler. Muhabere ile şartname gönderile
mez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 lincü mad
delerindeki belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinrle M.M.V. satın 
alımı komisyonunda bulunmaları. (1357) 2-4950 

İLAN 

1 - Yerli fabr:kalar mamlıHltından ve be:ıer t~nerine biçilen c•'e· 
ri 750 kuru~ olan 200 tane yün battaniye a~ıl: eksiltme ile satın alı
nac:ıktır. 

2 - !halesi 31-10-936 cumartesi günii S."" t 11 dedir. 
3 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler 112 lira 50 kuruşluk ilk temi0:1t ve 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin e yazılı belge erle iha· 
le g-iin ve saatrnda Ko. da bulunmaları, (1353) 2-4947 

İLAN 
l - Otuz bin metre tayyare kanat bezi ile 65.600 metre tayyare 

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

3075 liradır. 
3 - İhalesi 3 - ikinci teşrin - 936 salı günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesi 205 kuruşa komisyondan alınır. Şartnameler hiz· 

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

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle M. M. Vekaleti sa· 
tın alma Ko. na ihale saatından en az bir saat evvel teklif mektupla-
rını vermiş bulunmaları. (1371) ' 2-4963 

İLAN . 
1 - 8000 metre amerikan bezi açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 2880 lira olup ilk teminatı 216 liradır. 
3 - İhalesi 26-10-936 paazrtesi günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerin ya bizzat veya 

bir veki! ile M. M. V. satın alma komisyonunda alflbilirler. Muha
bere ile ~artname gönderilemez. 

5 -- ~ksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
delerindeki belgeleriyle istenilen vesikalar}a birlikte ihale gün ve 
saatmJa teminatları ile birlikte M. M. V. satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1095) 2-4745 
............ BİLİT ........... . 

ı - Bir adet ağaç pulonya makinesi ile bir adet fırıldak makinesi 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Kıymeti 1280 lira olup ilk inanç parası 96 liradır. 
3 - İhalesi 20-10-936 salı günü saat 15 dedir . 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad· 

delerinde yazılı bilgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M . M. 
Vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri. (735) 2-4123 
..... ...... BİLİT ........•.• 

1 - 5 kalem A M.Contalar açık eksiltmeye konmuştur • 
2 - Tahmin edilen bedeli 3500 lira olup ilk inanç parası 262 

lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 21-10-936 çaramba günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad

delerindeki istenilen bilgeleriyle ihale gün ve saatinde M M. Ve-
kaleti satın alma komisyonuna varmaları (722) 2--4119 
•..........• BİLİT ........•.•• 

1 - 30 kalem düritler (L~stik borular) açık eksiltmeye kon
muştur . 

2 - Tahmin edilen bedeli 2000 lira olup itk inanç parası 150 Ji. 
rad~ ) 

3 - İhalesi 21-10-936 çarşamba günü saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad

delerindeki isteniler bilgeleriyle ihale gün ve saatinde M. M. VeU 
leti satın alma komisyonuna varmaları. (721) ~118 

BfLtT . 
1 - Herbir takımına biçilen ederi 11 lira olan 1100: 1200 takllll 

ppkalı elbise harb okulu talebesi için kapalı zarfla diktirilecektir. 
2 - Elbiselere ait yalnız kumaş Vekalet tarafından verilecektir. 

Diğer bütün malzeme ve işçilik müteaahide aid olacaktır. 
3 - Şartnamesini parasız almak ve elbise ve diğer malzemenüı 

örneklerini göremek isteyenlerin hergün öf leden sonra komisyona 
gelmeleri. 

4 - İlk teminat miktarı 975 liradır. 
5 - İhalesi 6-11-936 cuma günü saat 11 dedir. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 aayılİ kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek 
tublarmı ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri (1430) 2-5054 

3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Ankarada Deniz 
Merkez Satın Alma komisyonuna ve 1atanbulda Deniz Levazım Sa
tın alma komisyonuna müracaatları. P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
. 4 - Münkasaya gireceklerin de teklif melituplarrnı 2490 sayılı 

l<anunun hükümleri dahilinde münakasa saatinden bir saat evvel 
komisyona vermiş olmaları. (995) 2--4462 

P. T. T. aşmüdürlüğünden : 
Y - İdare ihtiyacı için AnlCarada ve şartnamesinde gösterilen 

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

2 - Tevdi edilecek kapalı zarflar 27 birinci teşrin 936 salı gU
nü saat on beşte Batmüdürlük komisyonunda açılacaktır, 

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

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

S - Buna ait tartname her gün Ba~üdürlü~ . yazı iıleri kale· 
illinde &örülebilir. (1381}. 2-4993 

1 - Satın alınması tazım gelen iki nevide 60000 tane Alümin 
yon Manşon kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Manşonların muhammen bedeli 6000 muvakkat teminatı ela 
450 liradır. 

3 - Eksiltme 13-11-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada P. T. 
T. Umumi Müdürlüğü binasında toplanacak olan alım satım komi• 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek ft 
alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe müsadif cuma günü ek • 
siltme saatından bir saat evvel sözü geçen komisyona tevdi edecek
lerdir. 

5 - Taliplerin müteahhitlik yapabileceklerine dair vesika gö• 
termeleri meşruttur. 

6 - Şartnameler Ankarada levazım mildUrlüğünden ve İstanbul 
da levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

.(994) 2-4532 



SAYt~ - ULUS 19 İLKTEŞRlN 1936 PAZARTESi 

tara~ı~:: ::~:~~:~ Bütün mektep kitabları geldi. Halil N aciden alınız. Anaf artalar caddesi 
No. 111 Ankara 

Atış Müsabakasına 
Hazırlanınız 

İnhisarlar Anlmra 
Başmüdürlüğünden : 

. İnhisarlar idaresi aay.m Ankara halkının atı§ poligonuna göster· 
dıkleri büvük rağbeti nazarı itibara alarak Cumuriyet bayramında 
poligonda bir atış müsabakası tertibine karar vermiş ve birinci, ikin 
ci, üçüncü derecede kazananlara pek zarif ve kıymetli mükafatlar 
tahsis eylemiştir. M üsatiakaya girmek istiyr.elerin 27-teşrinievvel 
- 1936 akşamına kadar poli~ona müracaatla açılc:.n deftere kayıtları
nı yaptırmalarını ve oradan müsabaka hakkında malfımat edirunele· 
rin.i rica ederiz. (1442) 2-5060 

Anl{ara Okullar Arhrma ve ek· 
iltme l(omisyonu Başlrnnlığından: 

Ankarada Gazi Lisesi mobilyası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 2026 liradır. İhale 2-11-936 pazartesi gü
nü saat 11 de Maarif Vekaleti binasındaki Ankara Okullar savış
nıanlıgmda yapılacaktır. Muvakkat teminat 5Z7 lirdır. Şartname ve 
resimleri görmek ve almak istiyenlerin Ankara Gazi Lisesi Direk
törlüğü ile arttırma eksiltme katibliğine miıracaatları lazımdır. 

(1434) 2-5055 

Gazi Terbiye En titüsü 
Direl törlüğüııden : 

EnstitUnUn beden terbiyesi şubesine yeniden müsabaka ile kız 
~~ erkek talebe alınacaktır. Taliplerin şartları ve imtihan cününü 
ogrenmek için Kültür Direktörlüklerine baş vurmaları. (1387) 

2-5052 

«ETi -PALAS» 
Eski Lôzanpalas «Eti _Palas» 
adıyle, yepyeni 

bir idare tarafından 

22. 10. 936 giini.1 açılıyor 
2-5062 

P. T. T .. Levazım l\ılüdürlüğünden: 
l - 70,000 adet Vamon orta kömürU kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. 

a - Muhammen bedel 8400 muvakkat teminat 630 liradır. 
3 - Eksiltme 11.11.1936 tarihinde ve saat ıs de Ankarada P.T. 

T. Umumi Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - Talipler te"linatlarını idaremi2: veznesine teslim edecek ve 

alacak1arı makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe müsadif çarşamba günü 
saat 15 e kadar komisyona teslim edeceklerdir. 

5 - Talipler, müteahhitlik ehliyet vesikalarını haiz olacaklar
dır. 

6 - Şartnameler Ankarada Levazım müdürlüğünden, fstanbulda 
Levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(1031) 2--4528 

A yvalıl- Belediye Reisliğinden : 
.B.elediyemizin kırk lira asli maaşlı fen memurluğu münhaldir. 

Bu ısın ehli ve evsafı fenniye ve resmiyeyi haiz taliplerin Bayın. 
tiırlık Bakanlığınca kabule şayan vesaiki ile belediyemize milraca• 
atları. (1237) 2--477 .. 

Ankara Valiliğinden : 
Eksiltmeye konulaa i f on bir kaza husust dispanserleri 

i~ın 208 kalem muhtelif ecza 48 kalem tıbbi ve ispençiyari aletler sa 
Pil alıaacaktır. Muhammen bedeli 1970 lira 2 kuruştur. 

.. Ek~iltme 26-10-936 pazartesi günü saat ıs de ViHiyet daimi en· 
t~eoınde yapılacaktır. Şartname Vilayet Sıhhat müdürlüğü dai· 
PCSınde !11evcuttur. Eksiltmeye girecek isteklinin 150 lira muvak
bt ternınatmın husuai idare müdürlüğü veznesine yatırılmıı ol• 
ma!ll liznndır. (1266) 2--4853 

KlfJUJ{ 

En hoş meyva tuzudur. fnkl· 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız· 

hkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

YENİŞEHİRDE MEŞRUTİYET 
CADDESİ ÜZERİNDE 

l(iralıl~ 

Düklianlar 
Altlarında büyük depoları var

dır. 
Telefon: 383S - 1S02 

2-4935 

Satılık Çi!tlik 
Çankayanın arkasında evi. 

ahırı, samanlığı akar suları, 
meyvalı meyvasız agaçlarr, inek 
leri, Ligorn tavukları ve fenni 
kuvanları ile işler bir halde kil
çük bir çiftlik satılıktır. Anadu
lu oteli bitişiğinde Yapıboya 
evine müracaat. Tel. 1431 

~~ .. :_w.;'A';y,~y. ... ~::.ılııı::Y.*~~~* :9.~ Y.;a: .. ~~:# ~ .. 

~ ~ 
.ı~ Fransadan getirtmiş olduğu ~~ 
~ Yeni ~apka koleksyonu ile ~~ 

BayanZOE ~ 
Birkaç gün için 
Ankara Palasa 

Ankara Birinci İcra Me
murluğundan: 

~ 

~~ 

Mahcuz bulunan bir adet 
kahve ezme makinesi 20 Teıırini 
evvel 1936 Salı günü saat 12 de 
Belediye satış salonunda satıla
caktır. Birnicı satı§ta % de yet
miş beşini bulmaz ise 23/10/936 
Cuma günü aynı saatde 2 inci 
arttırmaya çıkarılacaktır. Mtiş
terilerin satış salonunda hazır 
bulunmaları 2-5049 

POSTA PULU 
Kolleksiyoncularına 
En yüksek kıymetine kadar 

miktarı ne olursa olsun her nevi 
posta pullarını başka pullarla 
değiştiririm. 

Zirdeki adresime yazınız, 
hemen ce\ ap veririm : Al bert 
Teichmar.n , Bahnhof Strasse 
16 • Geringswalde / Sa. AUe
magne. 

z 300 3 
4 150 s 
6 80 7 
e 30 kuruştur. i 
ı - Hayır işlerine ve yeni ~ 

çıkan kitaplara aid i1antardan 
o/o ıs ten1ilat yapılır. ~ 

! - Zavi ilan beı1etteri ~ 
maktu yUz otuz kuruştu.-. 

3 - Tebrik, teşekkUr, ev. 
tenme, vefat ve katı allka 
ilSnlarından maktuan bet Ura ~ 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Mllddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Llrı 30 Llrı 
6 Ayhğı 9 • 15 .. 
S Aylığı S .. O " 
.nektubJara cevab •erilmez. 

Posta Uctetl ~önderilmiven 

fmtiyu sahibi ve Başmu
harriri Fatih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşlen MUdüril 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civacrnda 
Ulus Basımevınde basılmıştıc. 

öksürenlere: KATRAN HAKKI EKRE ~ 

Marmara Vssühahri K. 
Sabnalma Komisyonu Reisliğinden : 

Tahmin tutan Teminat Eksiltmenin 
Ctnsl Kilosu Lila Kr. Lira Krş. şekli gün saat 
Patates 45 ooo 2700 00 202 SO açık 23/l. Teş/936 11 
Beyaz peynir 6 000 2700 00 202 50 ,, ,, 14 
Kuru fasulye 35 000 4900 00 367 SO ., ,, 16 

Yukarda cins ve mikdarları yazılı üç kalem erzakın komjsyonda mevcud sartnamelerine göro 
eksiltmeleri hizalarında gösterilen günlemecinde tzmitte tersane kapısında üssübahri satınalma ko• 
misyonunda yapılacaktır. Şartnameleri komisyondan parasız alınabilir. İsteklilerin ilan olunan gün ~., 
saatte 2490 sayılı kanunun emrettiği kağıdlarla birlikte komisyonda bulunmaları. (1214) 2-4804 

Harta Genel Direl{törlüğünden: 
1 - Harta eGnel Direktörlüğü matbaası için aşağıda yazılı matbaa hurufatiyle pirinç çizgi açılı! 

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

nat makbuzlariyle 23-10-936 cuma günü saat (10) da Cebecide Harta Genel Direktörlügü Satın Alnıa 
komisyonuna gelmeleri. (1261) 2-4818 
Muh::mmen bedel Mikdan 

Lira Kuruş Cinsi Kilo. g. 
1327 00 Matbaa hurufatı 379,15 

84 00 Pirinç çizgi 21 00 

İhale t<lrihi Günü Saatı 

23/10/936 Cuma 10 

Ankara bölge sanat oku u direlitÖr lüğünden 
Okulumnz talebesi için asağıda cins ve mikdarı ve muhammen fiyatları yazılı 13 kalemden iba~et gi• 

vecek eşyası açık kesiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek ve fazla mal\ımat cdınmek 
üzere her gün okul direktörlüğüne, ekı;iltmeye gireceklerin de 26.10.936 pazartesi günü saat 14 de Kul· 
tür Baaknlrğmdaki Okullar sağışmanlığı dairesinde alım sat m komisyonuna teminatlarile birlikte ve ka· 
nunun tarif ettigi belgelerle müracaat etmeleri (1276) 2-4832 

Cinsi Mikdarı Tutarı % 7,5 teminatı 

Gömlek boyunbağiyle 150 adet ) 
Bayundan geçme yün fanila 180 ,, ) 
Yarım kollu atlet fanilası 230 ,. ) 
Kısa clon lSO ,. ) 
Tire çorap 450 dft ) 
Mendil 600 cc;et ) 
Ytiz havlusu 150 ., ) 

Harici elbise 80 takım ) 
Kısa t'alto 20 adet ) 
Harici kasket 160 ) ,, 

Dahili elbise so takım ) 
İş ellıisesi so " 

) 

Harici İskarpin 165 çift ) 

910.00 
T.L 

1780.00 
,, 

47S.OO 

" 825.00 

" 

68.00 
T.L. 

133.00 

•• 
36.00 

,. 
62.00 .. 

mrta Genel Dlı~elitörlüğünden: 
1 - Şartnameleri ayrı, ayrı yapılmış Harta kıta erleri için aşağıda eksiltme gün ve saatleriyle mu .. 

hammen bedelleri yazılı (3) kalem yiyecek açık ek siln_ıe ile satı~ alınaca~tır. . 
2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere h~r giın ve eksıltmeye gırecekl~rın de muvakkat .temınat mak• 

buzlariyle vaktında Cebecide Harta Genel direktörlüğü satın alma komısyonuna gelmelerı .(1212) 
Muhammen Mikdarı 

bedeli. 
Lira Kuruş Cinsi 
195 00 Zeyt:n .)'ağı 
190 00 Zeytin tanesi 
240 00 Sabun 

Kilo 
300 
500 
600 

teminatı M. 
Lira Kuruş. 

14 63 
14 25 
18 00 

İhale tarihi 

ı.3/10/936 
23/10/936 
23/10/936 

Günü 

Cuma 
., .. 

2-4817 

Saat< 

13 
14 
ıs 

Dev et Demiryolları . Af yon Yedinci 
işletme Müdürlüğiindt-ıı : 

ı - 7 inci işletme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 üncü madde· 
leri muci J;nce kapat ızarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - B'last alınacak ocakların yerleri ve (oplama balast alınacak yerler v~ bural~rdan al.ınack ~balas~ 
mikdrlariyle muhammen bedelleri ve iktiza etlen teminat mikdadarı ve tealımat muddetlen aşagıdakt 
cetvelde gösterilmiştir. . 

3 - Alınacak balast, cetvelde gösterildiği veçhi! e dört 'guruba ayrılmış olup her gurup aynca ıha le 
olunacağından bu her gurup için :'.yn ayrı teklif yapılacaktır. . • . . 

4 - El;siltme Devlet Demiryolları mukavelename si, kapalı zarf usulıyle balast e.ı<sıltme ~ar~amesı ve 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. tsteklil~r bunl.arı Af~~n'da 7. ıncı İşletme 
müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler. Ve ızahat ıstey~bılırler. . .. 

s - Eksiltme 21-10-936 tarihine tesadüf eden ça r'-'amba günü Afyon şehir ıstasyonun~.a 7.: ıncı ışlet• 
me binasmdaki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler, 2490 sayılı k~nuna ve 4 uncu :nadd~de· 
ki şeraite tevfikaı. hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarını havı zarflarını mezkur tarıh( e 
saat 15 e kadar komisyoa reisliğine tevdi etmi · bulunacaklardır. (1189) 

Gurup Bulunduğu 
No. sı hat 

I 

n 

ili 

iV 

Eskişehir 

Afyon 
Afyon 
Akşehir 
İzmir 
Afyon 
İzmir 
Afyorı 

Ocak ve 
toplama 
yerleri 

Kim. 
94 + 800 

227 + 901 

185-186 

223-282 

Balast 
Mikdarı 

M3 
2000 

3000 

2000 

8000 

Muhammen Muvakkat 
Bede. teminat 

Lira Lira 
2400 180 

'3900 292,5 

2400 180 

8000 600 

Teslim 
nıü<ldeti 

Ay 
6 

6 

6 

8 

Haıasuıı 

cinsi 

Ocak kırma 
Balastı 
,, ,, 

,, ,, 
TopJama ve 
kırma balast< 
2--4749 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BU GECE 

En müessir bir aşk ve güzellik 
mevzuu içinde heyecanlı sahneler 

KANUNDAN KAÇILMAZ 
Oynayan: 

S i iv i a S i d n e y 

GÜNDÜZ 

AŞKSERABI 

BUGÜN BU GECE 
Lian Haid 1 van Petroviç ve iki 
sevimli komik Theo Lignen va 
Hanı Moser t.araf ından temsil 

edilen 
ÖPÜŞMEDEN YATILMAZ 

Musiki • şarkı ve neşeli büyük 
operet. 
Saat 10 da HALK SİNEMASlNDA 

AL Ti KARILI KRAL 


