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Maresal .... Mahmııd han 

Dost memleketin harbiye veZiri dün Ankarada 
çok samimi tezahürleı·Ie karşılandı 

Misafirimiz dün muhtelif ziyaretler yapblar; öğleyin B. 
Tevfik Rüştü Arası n, akşam general K8zım Özalp ın 
~afetlerinde ve Ank~ara Palastalii suvarede bulundular 

ATATÜRK 
Büyük önder dün 
türk dili kurumu

na gelerek llir 
saat kadar meşgul 

oldular 
Atatürk, dün saat on altı sula· 

rında Türk Dil Kurumu'nu ziyaret 
etnıi§lerdir. Büyük ônder'in bu zi
yaretinde, maiyetlerinde Bil~ik 
saylavı Bay Salih ·Bozok ile Baş· 
yaverleri bulunuyordu. 

Kurum Genel Sekreteri Bay 
lbrahim Necmi Dilmen, üyelerden 
saylav Hasan Reşid Tankut, avus· 
tutyalı Dr. Kıvergiç, Kurum Ba!J· 
.uzmanı B . .Abdülkadir inan Büyük 
Ônder'i cemiyet merkezinde karşı
lamışlardır. Atatürk Tl1rk Dil Ku
rumunda bir saat 1cıdar kalarak ali 
i§lerf üzerinde konufmuşlar, sonra 
k6şk1erine dönmü~lerdir. 

'11\N\.,..,.,J'\/IJ'\/IJ'\/IV'VV'VVVVV'VVVVVV~AA 

Başbetlw 

AFGANiSTAN VE TÜRKlYE 

Falih Rıfkı ATAY 
Kardeş Af ganistanm Harbiye 

Veziri Mareıal Şah Mahmud Han 
Hazretleri, dündenperi Ankara'· 
mızın misafiri bulunmaktadırlar. 
Kendilerine hürmet ve sevgileri· 
rnizi sunarken, dost memleketin 
büyük kıratına karşı beslediğimiz 
tazimi, iradeli ve cesur liderleri 
İçin duymakta olduğumuz derin 
laltdir ve afgan milletinin refah 
Ve bahtiyarlığı hakkındaki sarsıl· 
ınaz alakamızı zikretmek isteri~. 

Türkiye'nin öte tarafındaki 
Asya'da pek az istiklal kalmıştır. 
.Yeni garb medeniyetinin son inkİ· 
9af asırları, bu medeniyet icabla
tına uymakta ger:iken devletleri 
csömürgeleştimıiştır. Kardeş Afga
nistan hürriyetini müdafaa etmesi
ni bildi. Bazen çok pahalıya malo
laa suikastlar, nihayet bu millete 
lıaı faziletler karşısında akim kal· 
ınağa mahkum olmuştur. Karan
:rk Asya orlaçağına yeniden •Ü· 
tümek istiyen son reaksiyon, şim
diki kıralın ıehid babasının müca
delesile bertaraf edilmiştir. O gün
dcnberi kô.bil ilerici, milli kurtuluş 
davalarından birinin merkezi oldu. 
Harbiye Veziri Şah Mahmud Han 
gibi liderler genç kırallarının et
raf mda toplanarak değeri her tür
lü menf aatierin Ye kıymetlerin 

• iistünde olan Afgan İstiklal ve re. 
fahma nefislerini ve hayatlarını 
\'akfettiler. Türk milletinin bun
dan hissetmekte olduğu sevincin 
ne kadar samimi ve ne kadar hu
IUsi olduğunu izah etnıeğe lüzum 
Joktur. 

Milli kurtuluı memleketlerinin 
laepsi gibi Afganistan dahi içeride 
İn~acı ve medeniyetçi, dı.t politi
lsıa.mda h.rqçuur. Onun da tiarı 

(S'Jnu 5. inci sayfada) 

Afgan harbiye bakanı mareşal Şah 1 İstasyon iç ve dışında toplanmış olan 
Mahmud Han refaka~inde afgan genel ~al·k· karde~ afgan ordusunun büyük ıe-
kurmay başkanı oldugu halde dün, sa- fını ıçten bır sevgi ile aııaıtamııtır. 

Serdar Mahmud Han "Ankara 

bah Anadolu ekspresiyle şehrimize gel
~ştir. Muhterem misafir afgan • ttirk 
milli bayraklariyle süslenmiş olan istas

yonda _milli ~üda~aa bakam g~ner_al Ka· . 

durağında . karşılanırken 

· Altea Şah Mahmud Han'ın Ankara~ 
ziyaretleri münasebetiyle §ehrin baJ!ıca 
caddeleri afgu • til.rk bayraklariyw ıü .. 
le~miJ bulunmaktadır. 

SoldP: muhterem misafirimiz, Sü Baka nr general Kazım Ôzalp'la bı'rlikte. 
Sağda: Afganistan Genel Kurmay Reisi general Asım Gündüz'Je birlikte 

zım Özalp, dı~ işleri bakanı B. Tevfik Rüş- Altes Şah Mahmud Han ikametleri-
tü Aras, genel kurmay ikinci başkanı ge· ne tahsis edilen Ankarapalasta kısa bir 
neral Asım Gündüz, Ankara valisi B. (S'JnU 5. inci sayfada) 
Nevzat Tandoğan, dış işleri bakanlığr 

genel sekreteri B. Numan Menemenci. 
oğlu, milli müdafaa bakanlığı kara müs

teşarı tüm general İsmail Hakkı Erde
mer, milli müdafaa ve dış işleri bakan
lıklan ileri gelenleri tarafından selam
lan mı şla rdır, 

Mareşal Şah Mahmud Han trenden 
inerken hir askeri kıta ihtiram resmini i
fa eylemiş, muzika afgan ve türk milli 
marşlarını çalmıştır. 

General Eidemann 
Anlraraya geliyor 
Aldığımız malumata göre, dost kom

şumuz Sovyet Rusya'nın Assoaeykhim 

kurumu başkanı general Eidemann, türk 
hava kurumunun misafiri olarak Cumu
riyet bayramını Ankarada geçirmesi i
çin yapılan daveti kabul etmi~tir. 

Geneıal, refakatinde bazı arkadaşları 
olduğu halde bu ayın 24 üncü günü !s
tanbul'a ve ertesi günü de Anb.raya ge-
lecektir. (A.A.) 

Bas bakanımız 
' 

İzmir pamuk müstahsil
lerinin ikinci toplantısı

na reislik ettiler 
İzmir, 19 (A.A.) - tı:mir'e gelmiş 

olan pamuk müstahsilleri bugün de baş
bakan İsmet İnönil'nün ba~kanlığı al· 
tında bir toplantı yapmışlardır. 

Toplantı saat 10 dan 14 e kadar sür
müştür. 

Bu toplantıda her müstahsilin top· 
rak ürünlerinin daha çok artırılması i· 
çin gösterdikleri lüzum ve ihtiyaçlar bi· 
rer birer dinlenmiş ve gereken tedbirler 
için başbakan tarafından bizıat not e· 
dilmiştir. 

İlbay Fazlı Güleç de ba~bakanın mil· 
ıaadesi üzerine bu hususta vilayetçe a
lınmış ve alınacak tedbirler için izahat 
vermi§ ve eksiklerin tamamlanması 

temennisinde bulunmuştur. 
(Sonu 5. inci sayfada) 
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Son lıaberler üçüncü 
sayf amızdadır 

1 
·--~-------------------------

HER YERDE 5 KURUŞ 

Şark demiryolları 
Hai(ın satın alınması hakkındaki 

müzakerelere dün baslandı . 
" 

Konuşmalara bugün devam edilecel· t.b-
Şark demiryollarırun işletme imtiya. 

zııu satın almak müzakeresi için Anka. 
raya gelecek olan murahhaı;lar heyeti 
dün sabah muvasalat etmişlerdiC: 

Heyet şark demiryollan işletme şir· 
keti idare meclisi ikinci reisi Mösyö 
Dövili'in riyaseti altında Mösyö Baks ve 
Mösyö Römilhak'tan müre.kkebtir. He· 

s 

yet sabahleyin vekalete gelmiş ve ilk 

tanışma samim! olmuştur. Bu arada e
sas müzakereler hakkında teati olunan 
gorüşmelerde iki tarafça büyük bir hüs
nüniyetle işin neticelenmesi hususunda 
ümidler izhar edilmiştir. 

Öğleden ~nra tekrar vck.alette içti· Bsymdırlık Bakanımız B. Ali Çctı'nk·rJ•• 
ma edilmiş ve ilk müzakere mevzulan tarının verecekleri teklif üzerinde bu 
tesbit edilmiştir. Demiryollar murahhas· gün müzakerelere devam edilecektir. 

Madride taarruz devam ediyor 

Hüküm et milisleri, ihtilalciler tarafından 
zaptedilen Oviedoyu tel{rar kıışattılar 

Düşürülen hükümetçi tayyarelerin s~yısı · 8 i buldu 
Burgoa, 19 (A.A) 

- Havas ajansı mu
habirinden: 

Albay Barron'un 
kumandası altında 
nasyonalist kuvvet• 
Ier, cumuriyet hü· 
cum lutaları ile şid· 

detU ve fakat kısa ' 
bir muharebeden 
sonra Madrid'e 37 
kilometre mesafede 
bulunan İlleskas 
mevkiine girmişler. 
dir. Hilkiimet kuv• •·· ··'-'~'""'. 
vetleri. 200 zayiat 
vermişlerdir. Hil· 
kümet kuvvetleri .. 
nin geri çekilişi Hükümet~i/erin bir zırhlı treni cepheye giderken 

düzgün cereyan etmiştir. 1 yaresi, şehrin üzerinde uçmuştur. Asi-
İlleskas, bir gün önce boşaltılmış idi. lerin avcı tayyareleri, bunu haber almış-
Nas~?nalistl.er ~lleska~~a .. gi.:dikten Jar ve bunlardan ikisini düşürmüşlerdir. 

sonra hukUmetın üç motorlu dort tay- (Sonu ı. üncü sayfada) 

B. Blum un mühim bir nutku 

Fransız başbakanı, halk 
bugünkü. vaziyetini 

ceplıesinin 
tahlil etti 

Bu nutkun, 
üzerinde 

radikal - sosyalist kongresi 
tesir yapacağı söyleniyor 

Orleans, 19 (A.A.) - B. Blumun 
Luare departmanının radikal sosyalist 
federasyonunda söylemiş olduğu nutuk. 
çok büyük bir siyasi ehemiyet almı§tır, 
zira bu nutkun perşembe günü Biarritz'. 
de toplanacak olan radikal sosyalist 
kongresi üzerinde muhakkak ıurette te· 
siri olacaktır. 

Bu nutuk, bir saat devam etmiştir. 
B. Blum, mayıs seçiminden önce Fraıı
sa'da mevcud olan vaziyetin bir tablo

ıunu yapmıştır. Hatib, şimdiki vaziyetin 
de bir teşhisini yapmış ve ilerde yapıla· 
cak çalışmaların ana hatlarını çizmiştir: 

B. Blum, demiştir ki: 

"- Yaptığımız işlet' medhedilebile· 
ceği gibi takbih de edilebilir. Fakat iyi 
niyet sahilıi ... lan hiç kimse, hiç bir şey 
yapmamış, 'duğumuzu iddia edemez. Bu 
saatte baJ~katen mühim olan meseleyi 
ortaya a · 1cağım. t~imizde devam etmeli 1 
miyiz? '.fabine, parlamentodaki ayni ek· 
seriyr.ce ve memlekette politik ve sos· 

B. Blum nutulc verirlcen 

yal kuvvetlerin toplanusına istinad 
.. Jek suretiyle faaliyetine devam etr 
mi? 

(Sonu 5. inci sayfada) 
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Ro' <+rnlt•mek ... 

Kelimeler nasıl doğar ve nasrl yaşarlar! 
Bu hadisenin zamanrmrza mahsus basit tekniği. 35ağr yukarı, , şudur: 

Herhangi bir fikri, mevcud kelimelerle ifade edemedi ~ıni gören bir kim
se, daha münasibini bulduğuna kani olunca, onu bir toplantıda söz ara
srnrfa veya bir yauda neşreder; kelime doğmuştur. Beğenilirse kullanı-

• lrr ve zamanla dile malolur. 
Fransrz gazetelerinde yeni bir kelime göriiyoruz: Rovelverlemek. 
" ... Kadrn gezmeğe gitmek istiyormuş. Kocası evde kalmak taraftarı 

imiş. Münakaşa büyümüş, biribirine ağır sözler söylemişler. Adam hid
detlenmiş, karısınr r o v e ı v e r l e m i ş ve sonra, yaptığına pişman 
olarak kendini de rovelverlemiş ... '' 

iğnelemek, fır~alamak, bombalamak diyoruz; neden rovelverlemek di-
yemiyelim? • 

Fakat temenni edelim ki bu yeni kelime bizde ne doğsun ve ne de ya-
şasın! 

Teşhihte hata olmaz 

- Şu kızr görüyor musun, ya. 
]ancı, yalancı, evet, bir istatistilı 

kadar yalancı! 

Bir yaş mc!'cJc~i 

·yuyanları uyandıran köpek 

Bit okurumuz bize yazıyor: 

"Hacıbayramda oturuyorum. Dere
nin ötesinde Dağ mahallesinde bir 
köpek, her gece ulumakla havlamak 
arasrnda mütbi§ bir vaveyla ile bizi 
uykumuzdan uyandırıyor. Aramız
da mahalleler olduğu halde biz 
bu hayvanın gürültüsüne dayanamı
yor, uyanıyor ve uyuyamıyoruz. 
Yakrndakilerin acaba biç mi sinir· 
Ieri yok?'' 

Filvaki, okurumuzun işaret et· 
tiği gibi acı feryatlara tahammül 
etmek sinir meselesidir. Fakat O• 

kurumuz bunu bize yazacağına be
lediyeye bildirseydi ... , 

Doktorun birisi, aklından zoru olan bir hastayı muayene ediyordu. 
Sordu: 

- Bu sabah nasrlsın, nen var? 
Hasta cevab verdi: 
- Evlenmek istiyorum, doktor. 
- Kaç yaşındasın? 
- Elli yedi. 

• - Şu halde elli yaşında bir kadın senin için münasiptir. 
Hasta bira.z düşündü ve sonra dedi ki: 
- Eğer tababet bakımrndan kadının yaşı, mutlaka, elli olmak lazımsa, 

rıe yapalım, olsun. Yirmi beşer yaşında iki kadın alırım. 

Dii" "'·esiz gömlek 

Karı koca, bir moda gazetesini okuyorlardı. Kadın, birdenbire: 
- Kocacığım, dedi, bak ba::, burada bir ilan var. Bir mağaza tamamiyle 

dü :mesh bir gömlek keşfetmiş. 
Erkek haberi mühimsemedi: 
- O da iş mi, dedi, ben senelerdenberi gömleğimi düğmesiz giyiyorum. 

nke!'icilik lıa<li e!'i.. 

l ki arkadaş arasında: · - . 
- Diin beni bir yankesici ~arptı ama, bereket versin, kanmın sayesınde 

yakamı kurtardım. 

- Ne o? Karın herifi yakaladı mı? Yoksa çığlığı bastı mı? 
- Hayır, ne onu yaptı. ne onu. Dün akşam zaten cebimde bir şey bırak· 

mamıştı ... 

Kora rolii .• 

Kadrn, kocasına dedi ki: 
- Gelecek temsilde bir rol aldığına 

!. ı rolde uzun uzun konuşacak mısın! 
Erkek cevab verdi: 

~ok memnun oldum. Bari yaptı-

- Hayır, hemen hemen bı'ç ionu~mıyscağım diyebilirim. Çünkü piyes 
rr 'ist bir muharrir tarafından yazılmı§; ben de bir ailede koca rolünü ya· 

Jorum. 
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iST ANBUL TELEFONLARI : . 
Meşhud cürümler azalıyor 

İstanbul, 19 - Bugün İstanbulda 
meşhud cürüm olarak bir kan koca kav
gasiyle bir de treni taşlayan çocuğun da
valarına bakılmıştır. Şehrimizde bundan 
başka hadise olmamıştır. Meşhud cü
rüm kanununun tatbik mevkiine girdiği 
nisbeten kısa müddet zarfında meş
hud cürümlerin bu azalışı, kanunun müs
bet tesirine bir delildir. 

Ekmek fiatları 
İstanbul, 19 - Yarından itibaren is

tanbulda birinci ekmeğin kilosu 10,25 
kuruş, ikinci ekmeğin kilosu 9,50 kuruş 
ve francalanın kilosu da 14 kuruş olarak 
tesbit edilmiştir. 

Dr. Şaht Türkiyeye mi 
geliyor? 

İstanbul, 19 - Alman ekonomi ba
kanı Dr. Şaht'ın 35 kişilk bir alman sa
nayi grupuyla Türkiyeye geleceği bura
da söylenmektedir. 

•İstanbul, 19 - Elektrik tarifesi 14,25 
kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Tarih, Dil, Coğrafya Fa
kültesinde dersler başlıyor 

Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesinde 
ikinci ders yılı tedrisatına 2 sonteşrin 
936 pazartesi günü baJlanacaktır. (A.A.) 

Yeni bir menınu mm taka 
Sasun • Mutki hudud mıntakasmda 

tayin edilen bir hudud dahilinde 2848 
numaralı kanunun ikinci maddesinin il· 
çüncü fıkrasına göre bir memnu mınta
ka ihdası vekiller heyetince kararlaştırıl
mış ve alakalılara bildirilmiştir. 

İlk mekteb muallimlerinin 
nakilleri 

Maarif vekaleti vilayetlere ehemiyet
li bir tamim göndererek prensiplere ri
ayet şartiyle ilk mekteb muallimlerinin 
yerleri değiştirilebileceğini ve bunun i
çin tasdike gönderilecek kadroların ona 
göre hazırlanması lazım geldiğini bildir
miştir. 

Sıhi mazereti olanlar doktoru ve has
tanesi olan yerlere, kan koca olup da ay
n bulunanlar bu vaziyetlerine uygun 
yerlere, litle veya orta okulda okutmak 
mecburiyetine çocuktan veya kardeşleri 
olanlar orta tedrisat mektebi bulunan 
yerlere, şark villlyetlerinden nakledilen
ler gösterdikleri başanlardan dolayı 
nekledildikleri için terkettikleri işleri ve 
bu vaziyetleri ile mütenasib yerlere in· 
ha edilecektir. 

1m.kan olduğu halde bu prensiplere 
riayet edilmeden hazırlanacak ve tasdi· 
ka gönderilecek kadrolar tasdik edilme. 
den geri çevrilecektir. 

ViHiyetlerden ayrılacak muallimler 
tayin emirlerini vazifeleri başında bek
leyecekler ve tayin emirlerini aldıktan 
sonra yeni vazifeleri başına gidecekler
dir. 

Vilayetler yukardaki sebeblere uy
gun vaziyette muallimleri münasib yer· 
lere acele inha edeceklerdir. 

Tasfiye edilecek maliye 
memurları 

3 Saban 1355 - Cumur Reisimiz Ulu Önder Atatürk'ün Parti ' Tayinleri merkeze aid olan maliye 
memurlarının vekalet tarafından ve ta· \ 
yinleri vilayetlere aid olanların da mahlle
rince sicil dosyaları tetkik edilmektedir. 

7 Birinci teşrin 

Hıdırellez 

GUnepn doğması 

Güneşin batması 

1352 

168 

6,17 

17,23 

Kongresindeki büyük ve tarihi nutuklarının 

beşinci günü (927). 

- Milli Mücadeleden sonra Ankara - İstanbul ara· 
ııncİa şimendüfer servisleri başladı (922). 

- İkinci Balkan konferansı İstanbulda Dolmabah· t 
çe sarayında a_çıldı (931). ! . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 

Bu tetkiklerin sonunda yeni maliye 
teşkilatı kanununun muvakkat ikinci 
maddesine göre icab eden tasfiyeler ya
pılacaktır. 

Profesör Nimbus'un maceraları: Güneş, .§emsiye ve yağmur •.• (Lö Jurnal) den 

------- --------~,' 
HABERLER~ 
Hali<: kürsüleri 

Cumuriyet bayramında 
iki yerde açılacak 

Cumuriyet Halk Partisi İlyönkurul 
başkanlığından, 

Devrime inanmış türk çocuklarının 

devrim, istiklal ve cumuriyeti tanıtıp 

sevdirmek yolundaki güzel fikirlerini 
yaymak için Cumuriyet bayramının 

mutlu günlerinde Ankarada Ulus ve hal
kevi meydanlarında iki halk kürsüsü açıl
mıştır. Ba~·ram günlerinde ulusal duygula-
rımızın inan verici sesler halinde bütiin 
yurdda akisler yapmasına hizmet için bu 
kürsüler devrime içten bağlı bütün yurd. 
daşlara ar.ıktır. 

A - Ulus meydanındaki kürsü. bay· 
ramın ba~langıcı olan 28/ 10/936 günü 
saat 13 de açılacak ve meydanda çelenk 
koyma merasiminin başlangıcından bir 
çeyrek önceye kadar sürecektir. 

29/ 10/ 936 günü kürsü saat 9 dan 
11 e kadar açık bulunacaktır. 30/10/936 
günü sabahleyin saat 8 den 12 ye ve 13 
den 17 ye kadar kürsü açık bulunacak

tır. 

B - Halkevi önündeki kürsü 28/10/ 
936 günü saat 13 den 15 e kadar 29/ 
10/936 günü saat 9 dan 11 e ve 16 dan 
17 ye kadar 30/10/936 günU 8 den 12 
ye ve 13 den 17 ye kadar açık buluna· 
cakttr. 

C - Kadın ve erkek 18 yaşından yu
kan her yurddaş kürsüden ıöz söyleye
bilir. Halle kUrsülerinde söz söylemek i
çin bayramdan önce Yenişehir Emniyet 
anıtı yanında parti ilyönkurul ba~kan
lığma gelmesi veya 1888 numaraya te
lefonla müracaat edilerek isimlerini yaz
dıracak ve bayram esnasında kürsü baş
larmdaki komiteye baş vurulacaktır. 

Türkiye - Litvanya ticaret 
ve kliring anlaşması 
Litvanya bükümcti ile aramızda bir 

ticaret ve kliring anlaşması yapılması 

için yakında müzakerelere başlanılacağı 
haber alınmı~r. -----

Samsun köylerinin 
kalkınma programı 

Samsun, 19 (A.A.) - Samsun köy
lerinin beş yıllık kalkınma progra
mını tesbit için bütün köy heyetleri 
bliyük sinemada toplanmı,lar ve beş 

yüzü geçen bu köy delegelerine çalışma 
tarzları hakkında vali tarafından bir 
söylev verildikten sonra beş grup ha
linde çalışan bürolarda programlar 
hazırlamaya başlamıştır Programlar
da bayındırlık, kültür, sağlık, tarinı 

işleri için önemli maddeler vardır. 

Sözün gelifi: 

KUTSALA 

Kütahya (Hususi) - Orgeneral 
Fahreddin Altay teftişlerde bul ınmak 
üezere §ehrimize geldi ve asker1 mües
seselerle diğer kurumları, şehrimizde 

bulunmakta olan mebus/arımızla bir
likte, gezdi. Gerek general Altay, ge
rek mebuslarımız, Kütabyadaki bayın
dırlık ve inkişaf hareketlerinden mem
nun olarak ayrılmışlardır. Gezi sırasın
da mebuslarımız, vilayetin ihtiyaçları· 
m yakrndan tetkik ve tesbit etmişler

dir. 

Bursa ovasının ıslahı 
Bursa ovasının ısldhı ameliyatı bu

günlerde bitmek üzeredir. Şimdiye ka
dar açılan kanalların uzunluğu 70 kilo
metreyi bulmuştur. Kanallara ve ovada. 
ki kurutma tesisatına su taşryan derele
rin menbaları ve yataktan da önümüz
deki yıl içinde ııla.h edilecektir. 

Vilayetimiz C. H. P. v 
kongreleri 

Vilayetimize bağlı 12 kaza merkeozindo 
ocak ve nahiye kongreleri tamamen bit
miştir. 

Kaza kongreleriyle ilyönkuruluna 
bağlı nahiye kongreleri ikinciteşrin a· 
yında yapılacaktır. -----

Samsunda son bahar 
at yarışları 

Samsun, 19 (A.A. - Dün sonbahar 
at yarışlarının birinci haftası çok par• 
lak ve kalabalık oldu. Birinci koşuda 

çarşambalı Hasan'm Şahin'i birinci. İ· 
kinci koşuda sıvash Çallı Ahmed'in Me 
sudu birinci. Üçüncü koşuda ankaralı 

1 Talat'ın Sarı Kuşu birinci. Dördüncü 
koşuda yüzbaşı Rızanın Demir'i birin· 
ci geldiler. Yarış kazanan hayvan aa· 
hiblerine 1020 lira ikramiye dağtpldı. 
Yarışların sonunda yapılan pehlivan 
güreşleri de çok heyecanlı geçti. Hacı 
Köylü Adil başı aldı. 

SAYGI 
Harbiye mektebinin 

Ankaraya geldiğinin er
tesi günü idi. Eski bir 
silah arkadaşım, bir su
bay bana derdini döktü: 

lanmrş gibi yerinden fır
ladı. 

ve bayrak tam çekilnıiş
ti. Oradan da anladım 
ki bir gün evel hademe
nin dikkatsizliği, ipin 
kısalığı, hulasa, incir 
çekirdeğini doldurma· 
yan bir sebcble bayrak 
direğin yarısında kal· 
mış, ertesi günü düzel· 
tilmi~ti. 

- Alay sancağı, ye· 
ni ,ehrin seçme bir ka· 
labalıkla dolu pastaha· 
nelerinden birinin öntin
deri geçiyordu, dedi, kı· 
lıkları çok medeni olan 
ve içtimai mevkileri fe
na olmadığı anlaşılan 
birçok yurddaşlar orada 
ayağa kalkmadılar; şap
kalarını çıkarmadılar. 
Bunlardan birçoğunu O• 

muzlarından sarsmak, a
lay sancağına saygı gös
termeğe çağırmak arzu· 
su içimden geldi. 

Bu türlü milli ala· 
metlere saygı ve sevgi 
göstermeyi bilgisi kıt 
halk tabakaları bilmiyor
larsa onlara öğretmek 
münevverlerin vazifesi
dir. Fakat eğer aydın• 
tar da bunu yerine ge
tirmiyorlarsa onlara kim 
öğretecek? 

Arkadaşım, bu heye· 
canında çok haklı idi. 
Bir başka dostum, anlat· 
tı: 

- Evde çoluk çocuk 
oturuyorduk. tık mek
tebe giden küçük ço
t:ıığum, birdenbire yay• 

- Ne oluyorsun? di· 
ye soracaktık. Fakat o, 
bu suali sormamıza va
kit bırakmadan bize çı· 
kıştı: 

- Dışarda istiklal 
marşı çalınıyor, neye a
yağa kalkmıyorsunuz? 

Hayata gözlerini a· 
çar açmaz, cumuriyet 
bayrağını ba§Jnda salla
nır gören bu yavrucağı
zın büyüklerine böyle 
bir ders vermeye hakkı 
vardı. 

Geçenlerde bir dük· 
kanın üzerinde ay ve 
yıldızı çarbık çurbuk, 
buruşuk bir bayrak gör• 
düm. Halbuki bayrak, 
yalnız kırmızı bir bezin 
üzerine rastgele yapış
tırılmıt bir ay ve ona 
uymaz bir yıldızdan i 4 

baret değildir. 
Gene geçenlerde SO• ' 

kaktan geçerken gör· 
düm: bir banka şubesi
nin pencexesine çekilen 
bayrak, direğinin, yarı• 
smda duruyordu. Gün
lerden cumartesi ve va· 
kit öğleden sonra idi. 

- Bu yas alameti ne
den? diye yüreğim hop
ladı. • 

Erte!li gün pazardı 

Bu müp.hedeler te· 
ker teker ehemiyetsiz 
gibi görülür; fakat üst
üste ~lince, üzerinde 
tarihin rengi ve şerefle
rin şekli parıldıyan kut• 
sal bayrağa, kulakları
mıza büyük bir savaoın 
ve zaferin duygularını 

fısıldayan oerefli nağ• 
melere karşı, ha.la nasıl 
aaygı beslemek lizun
geldiğini bilmiyenlerio 
bulunduğunu anlatıyor. 

Bi.itün bu kusurları• 
mızı düzeltmek için İti• 
tiklal marşını duyal' 
duymaz, birden, ayağa 
fırlıyan küçük yavrula· 
rın bize düpedüz ders 
verecekleri günü Qıii 
bekliyeceğiz? Kutsal İ4 

~retleri! saygı, bir yurd• 
severlik, bir milletDeveP. 
lik ve bir medeniye lx>J'• 
cu sayılmalıdır. 

Nnurtetin ARTAJI 



I -
iZVESTİY A GAZETESİNE GÖRE : 

Ad~mi nıüdahale l{omitesi 
llir perde olarak liullanılıyor 

Moskova, 19 (A.A.) - Londra ko
mitesinin hemen toplanmasını istiyen 
eovyet delegesine bu komite başkanının 
verdiği cevabı tahlil eden İzvestiya ga· 
zetosi, ademi müdahale anlaşması ko-
nıedyasınr oynamaya devam etmek iste
nildiğini kaydederek ezcümle .demekte
dir ki: 

daima çiğnenen bir anlaşmanın nastl 
meri olabileceği hakkındaki suale ce
vab verecekleri yerde, gazeteleri vası· 
tasiyle sovyet hükümetini dürüst olma
makla itham etmektedirler. 

"Bir buçuk aydanberi kamite, vazi
fesini yerine getireceğine, usul mesele· 
lerini ademi müdahale anlaşmasını bal
la.lama hareketlerini gizleyecek bir perde 
olarak kullanmaktadır. Londra komite· 

Sovyet Rusyanın kabahati, komite• 
ye tevdi etmiş olduğu malfımatı kamo· 
ya bildirmiş olmasıdır. Halbuki sovyet· 
ler birliği bu anlaşmayı imza ederken 
ona muhalif hareketler hakkında süku· 
tu muhafaza etmek hususunda hiç bir 
teahhüde girmiş değildi. Bilakis bu, 
milletine, sulha ve milletlerarası adale
te karşı olan meırnJiyetini müdrik her 
hükümetiıı vazifesidir, 

sinin idarecileri Sovyetler Birliği 
t~raiından ileri sürülen arzulara 
nıanevralarla mukabele etmişler, ve 
Sovyet tebliğini bertaraf etmek i
çin sarfettikleri gayret muvaffak 
olamayınca, mi.isbet teklifler ihtiva et
mediği bahanesiyle bu tebliğ hakkında 
hiç bir karar almamayı tercih etmişler
dir, 

s,ıvyetleriıı nıÜs]Jel teklifleri 
Halbuki, sovyet hükümeti çok müsbet 

tekliflerde bulunmuştur. Fakat usulü mü
zakere hakkındaki iddialann bir aldatma 
teşebblisünden başka bir şey olmadığı an
laşılmıştır. Elinde çok müsbet teklifler 
olduğu halde, komite başkanı bu teklif
lerin hemen göriişülmesi için komitenin 
toplanmasını istiyen sovyet delegesine 
red cevabı vermiştir. Komite başkam 
ayni zamanda müzakere usulü meselesi
ni de ileri sürmüştUr. 

Demek ki, ademi müdahale komiteai

tıin talcib edccği mUzakerc usuıu, anlaş

mayı ayak albna alanların hüsnüniyeti
ne bağlıdır. Demek ki, komite, Portekiz, 

Almanya ve İtalya, asilere yardımdan 
dolayı kendilerini suçlu veya suçsuz 
saydıkları hakkında sorulan suallere ce
'Vab vermedikçe komite toplanamayacak· 
trr. 

SOvyet hükümeti böyle l>ir lComed· 
yanın oynanacağını önceden tahmin et· 
ntif ve ancak İngiltere ile Fransanm 
ısrarı Uzedne ademi müdahale anla~· 
aıru Im.za etmiştL 

Cevabsız kalml§ bir sual 
Halbuki şimdi Fransa ve İngiltere, 

Almanyaya verilen köıii bir 
örnek 

Fransıa ve ingiliz mürteci gazeteleri, 
sovyet hükümeti tarafından yapılan te
şebbüsün frarwz ve ingiliz diplomasisi 
tarafından hazırlanan Lokarno konferan
sım suya düşürmeye matuf olduğunu 
yazmaktadırlar. Şunu pratik olarak gös
termek gerektir ki, teahhüdlerin yerine 
getirilmesi Almanya ile yapılacak konuş· 
malann kötü bir başlangıcıdır. ÇünkU 
Almanya şimdiye kadar eskiıien kabul 
etmiş olduğu teahhüdlere hakaretle ba
kamayacağını bilmekte idi. Halbuki 
şimdi en iyi anlaşmalara karşı da Iakayd
ca hareket edebilmenin mümkti.n olduğu 
kendisine gösterilmektedir. 

ithamlara ceva6 
Bununla beraber, hakkmuza taarruz 

eden ahmakça ittihamlara karşı şu ceva
bı verebiliriz: Ne isterseniz, söyleyiniz, 

fakat eğer Hitlerci emperyalizm kendi· 
sine her noktada boyun eğeceğinizi yap

tığı tecrlibe neticesinde anlayarak en za
yif mukavemet hattınızı keşfetmi' ise 

bunun mesuliyeti gene sizlere racidir. 

Fransız ve ingiliz hükümetle~inin, ilk 

günlerde müdahaleye karşı kati bir cep
he almak suretiyle sulh için tehlike teş-

kil edeck olan her hangi bir akibete en· 

gel olmak iktidarında olduktan şüphesiz
dir. Fransa ve tngiltereye karşı bu şekilde 
harbe başlayabilecekleri ne Hitlerin ne 
de Musolinin aklına gelemedi." 

Madride taarruz devam ediyor . 
' (BB§ı 1. inci sayfada) 

Bundan başka albay Monasterio'nun 
8Üvarileri, T,pledo'dan Madrid'e giden 
)'ol üzerinde ilerlemektedir. Bu süvari
ler, daha şimdiden Arajuez'e on dört ki
lonıetre mesafede bulunmaktadırlar. 

Hüldlmteçilerin düşürülen 
tayyaresi sekizi buldu 

Paris, 19 (A.A.) - Saragoısa'dan 
LUdirildiğine göre, iki aydanberi Ara
ton cephesini bombardıman etmekte o
lan "NegUs" adlı maksist tayyareler dün 
nasyonalist kuvvetler tarafından dUşü
t'ülmüştür. Muhtelif cephelerde yeniden 
düşürülen marksiıt tayyareler. aekW 
bulmaktadır. 

Halk mahkemesi bir kaç gün sonra 
lbilli harekete iştirak ebnekle suçlu o· 
lan eski bakanlardan Salmon'u muhake
tbe edecektir, 

llir· hükümetçi tayyare mey<lanı 
'bombardıman edildi 

Sevil, 19 (A.A.) - Kml kuvvetler 
tarafından Malaga yakınında kurulmuı 
blan tayyare istasyonu nasyonalist tay
,areter tarafından şiddetle bombardıman 
tdilmi~tir. Hükümete aid beş tayyare 
taınamiyle yanmıştır, 

Ovietfo'nun zaptından sonra 

ka amele harb meydanında binlerce tÜ· 
fek, yüzlerce mitrcılyöz, top ve tank bt· 
rakmıştır. Oviedoda hemen hemen bil· 
tün resmi daireler yıkılmı' veya hasa· 
ra uğramıştır. Nasyonalist ~vvetlerden 
Uç yüz kişi kadar öldüğü söylenmekte· 
dir. Albay Aranda generallığa terfi et· 
miştir. İlk yiyecek kolu şehre vasıl ol
muş bulunmaktadır. 

Hükümet{;iler Ovieao'yu gene 
sardılar 

Madrid, 19 (A.A.) - Hük:ümet kuv· 
vetleri, Ovi~do'nun etrafında yeniden 
bir çenbcr vücude getirmişlerdir. Astü· 
ri maden itçileri çenber hareketini ta
mamlamı§lar ve yardım kıtaları kuvvei 
külliyesinin Oviedoya girmesine engel 
olmak için asilerin ardcı kuvvetlerine 
karşı şiddetli bir taarruza geçmişlerdir. 
Zikri geçen kuvvei külliye iki ateJ ara
sında kalnut olduğu için ricat hattının 
keıilmit olduğu rivayet edilmekte
dir. 

Grulloa civarında liükümetç.iler, ba
zı stratejik mevzileri ele geçirmişler, a
sileri ağır zayiata uğratmı,ıardır. 

''Jaime l" kruvazörü 
bombardıman etlildi 

FRANSA'DA 

Yeni bir basm kanunu çıkıyor 
Paris, 19 (A.A.) - Sen ayaleti sos

yalist federasyonu tarafından dün ak
şam tertib edilen bir müsamere esnasın
da B. Blum bir nutuk vermiş ve basın 
işlerine tcma.s ederek demiştir ki : 

HINDISTAN'DA: 

Bombay kargU§ulı klanmrı 
bilônçosu 

"- Bu mesele mübinıdir ve bizi çok 
düşündürmektedir .. Meclis açılır açıl
maz bir basın kanunu te1·lif edeceğiz. 
Buna ihtiyaç vardır, Ve böylece, öte· 
kini berikini :<.em etmeyi kendilerine 
meslek edinmiş olanları tedib etmek 

Londra, 19 (A.A.) - Cumartesi gü~ 
nü Bombayda vukubulan karğaşahklar
da 50 kişi ölmüş, 480 kişi yaralanmış
tır. Ü~ hind mabedi ve daha bir çok 
binalar taınamiyle yanmıştır. Pazar gü
nü takriben 300 ihtilalci polis tarafın
dan yakalanmıştır. Hükümet, polisin 
sükunu tesis etmeğe muvaffak olduğu
nu bildirmektedir. 

Kabinenin tali komitesi, kargaşalık
lara engel olunması için kanuni tedbir
ler hazırlamaktadır. Bu hususta yapı· 
lan projeler yakında parlamentoya tev· 
di edilecektir. 

imkanını belkide bulacağız. Bu adam
lar, suçlarım tekrar ettikçe, her defa. 

sında yüz binlerce frank tazminat vere· 

ceklerini bilecek olurlarsa, biraz daha 
ihtiyatlı davranacaklardır. Aynı zaman

da, gazetelerin irad ve bilançolarını 

neşre mecbur etmeğe çalışacağız. Ve 

onların hesablnrını kontrol etmenin yo
lunu arayacağız.,, 

J' aziyeı sakinleşti 

Bombay. 19 (A.A.) - Vaziyet, bu
gün biraz daha sakindir. 

B. J' ensan Oriol mali ısliihaı 
hukl~ında B. Blum'la konuştu 

Paris, 19 (A.A.) - B. Vensan Oriol 

bugün öğleden sonra büdce meselesi 

ite hazine işlerinde yapılacak: ıslahat 

hakkında B. Blılm ile görlişmüştür. B. 

Blum, pazar günkü nutkunda bu ısla
hattan bahsetmiş idi. 

İyi malumat almakta olan mahfiller, 

B. Vensan Oriol'un mali mahfillerin 

büyük bir alaka ile beklemekte olduğu 
tasarrufun himayesi ve kredilerin ten

sik.i projeleri hakkında da başvekil ile 1 
görüşmüş olduğunu sanmoıktadır. 

SON DAKiKA: 

UZAK ŞARK'DA: 

Çin - Japon konıı§maforı 
ba§ladı 

Nankin, 19 (A.A.) - Çin • japon 

konuşmalarına dün Japonya büyük el· 

çisi ile dış işleri bakanı arasında yeni· 
den başlanmıştır. 

Neşredilen resmi tebliğe göre, üç bu· 

çuk saat süren konuşmalar sonunda iki 

memleket arasındaki münasebetlerin 

ilerideki inkişafları üzerinde tam bir 
fikir mutabakatı hasıl olmuştur. 

Konuşmalara yeniden başlanacaktır. 
Maamafih bundan sonraki konuşmanın 
tarihi teabit edilmemiştir. 

Kont Ciano'nun ziyareti dolayısiyle 

Almanyamn IIabeşi stamn 
ilhalunı tanıyacağı sanılıyor 

Roma, 19 (A.A.) - Dış işleri baka
nı Kont Ciano, Beı:line hareket etmi,. 
tir. 

Roma, 19 (A.A.) - Kont Cianonun 
Almanyaya seyahati münat.ebetiyle bu
rada sanıldığına göre, Almanya, italyan 
imparatorluğunu yani Habeşistanın il· 
bakını tanıyacaktır. Yapılacak konuş· 
maların en mühim hedefi, yeni lokarno-
dur ve Tuna meselesi bundan sonra gel· 
mektedir. 

-Alman ajansının bir tebliği 
Bertin, 19 (A.A.) - D.N.B. tebliğ 

ediyor : 

İtalyan dış işleri bakanı kont Cia
no, Almanya dış işleri bakanı B. Von 
Neurath'ı ziyaret etınek üzere yar~n 

öğleden 90nra Berline gelecektir. Kont 

Cianoya Avrupa işleri genel direktörü 

elçi Buti, genel işler genel direktörü 

elçi Kont Vitelli, dış basını genel di

rektörü B. Grazzi ve hususi katibi B. 

Anfuzo refakat etmektedir. 

Berlinde bir kaç giln kaldıktan son· 
ra Kont Ciıuıo, B. Hitlerin davetine i· 
cabet ebnek üzere cenubi Almanyaya 
gidecektir. 

Paristeld Belçika el çisi 

Paris, 19 (A.A.) - Dış işleri baka
nı B. Delbos, bugün Fransanın Brüksel 
büyük elçisini ve bilahare Hollandanm 
Paris elçisini kabul etmiştir. 

Birinci mülakat esnasında Fransanın 
Brüksel büyük elçisi, Belçikanın bundan 
böyle alacağı vaziyet hakkında B. Del
boaa izahat vermiştir. İkinci mülakat 
da Belçikanın aldığı vaziyet ile alaka· 
dardır. • 

B. Spaak'ın bir nutkıı 
Brüksel, 19 (A.A.) - Dıf işleri ba-

B. Delbosla konuştu 
kanı B. Spaak, Belçika işçi partisinin 
Brüksel federasyonunda bir nutuk ve· 
rerek, Belçikanın müşterek emniyet ve 
karşıhklt yardım prensiplerine sadık 

kaldığını ve fakat Belçikanın dış poli
tikasına münhasır bu dÜşünceleri esas 

olarak kabul ttmek imkanı bulunmadr· 
ğını söylemiş ve demiştir ki : 

"- Kendi müdafaasını müşterek em
niyet politikasına bağhyacak olursa 
kurtulacağını sanan Habeşiatanın akibc
ti gözünüzün önünde bulunsun.,, 

Şimali ltalyadaki zelzelenin tafsilatı 

B. ŞUŞNİC'1N NUTKU 

ETRAli'JNDA: 

Roına ve Prag m?!ı· 
fillerinin fikirleri 

Roma, 19 (A. 
1\,) - B. Şuşnig

in nutkunu tefsir 
eden siyasi mah

filler Habsburg
ların Avusturya 
tahtına iadelerino 

İtalyanın hiç bir 
vakit muhalefet 

etmemiş olduğu

nu hatırlatmak· 

tadırlar. Hattl 
bazı mahfiller ba 

B. Şuşnig iade keyfiyetini 
Avusturyanın istiklaline en büyük za
man sayıyorlar .. Bununla beraber, İtal
ya, Orta A vrupada şiddetli aksülamel· 
ler yapmasından çekinerek şimdiye ka
dar bu iadenin lehinde de bulunmamıt
tır. Ancak Avusturya - Alman andla,
masının akdinden ve Avusturyanın ye
niden silahlanmasından sonra, burada, 
Avusturyanm dilediği rejimi seçmek· 
te serl ~st olduğu ve ba~ka devletl('rin 
müdahaleye hakları bulunmadığı ka· 
naati hllkimdir. 

Prag mah/Ulerine göre 
Prag, 19 (A.A.) - Salahiyetli mah· 

filler, B. Şuşnig'in söylemi§ olduğu 

nutkun Avusturya görüşilnden nazari 

bir izah ve teşrih olduğu fikrindedir. 

Bu mahfill,.r, Avusturya başvekilinin 

umumi mahiyette sözler söylemi' ol· 

duğunu kaydetmektedirler. Baıvekil, 

Habsburg hanedanının Avusturya'da 

tekrar saltanat makamına getirilmesi· 

nin tamamiyle dahili bir mesele oldu

ğnnu söylemiştir. Gekoslovak görü§il, 

buna tamamiyle muarızdu, fakat her 

türlü anlaşmazlıkların önüne geçilmek 

hususunda B. Şuşnig'in bir devlet a
damı sıfatiyle haiz olduğu meziyetle

re ve itidale güvenilmektedir. 

ICont Ciano 
Ilerline gidiyor 

••• ORADA~ BB. BiTLER VE 
FON NOYRAT'LA KONUŞ .. 

MALAK YAPACAK 
Roma, 19 (A:.

A.) - Havas a
jansı muhabirin-
1en: 

B. Ciano, yarın 
tayyare ile Ber
lln'e gidecektir. 
Seyahat proğramı 
henüz neşredilme
miştir. Fakat sali· 
•iyetli mahfiller, 
B. Ciano'nun hiç 

Kont Ciano bir anlaşma mil· 

La Korogne, 19 (A.A.) - Buı-a rad· 
tosu. bir tebliğ vermiştir. Bu tebliğde 
llasyonaliatlerip Oviedo cephesinde şeh
tin ·etrafını temizlemiş olduktan ve astü· 
ti maden işçilerini Gijon'a. doğru püs
ltürterek mühim mikdarda ganimet elde 
ttikleri tasrih olunmaktadır. 

Londra, 19 (A.A.) - Cebelüttarık

tan Taymis gazetesine bildirildiğine 

göre, "Jaime l" adlı hilkümet kruvazörü 
Malaga açıklarında nasyonalist tayya. 
reler tarafından bombardıman edilmiş. 
tir. Yapılan deniz muharebesinde Ce
noria ve Almirante Çervera adlı nas
yonalist kruvazörleri "Jaime 1 '' kru. 
vazörünU bombardıman etmişlerdir. Bu 
gemi de şiddetli mukabele etmiş ve mu· 
harebe neticesiz kalmıştır. 

Roma, 19 (A.A.) - Son gelen ha- ı 
berlere göre, İtalyanın şimalinde vuku 
bulan zelzele neticesinde 22 kişi ölmüş 
150 ev yıkılmıştır. Pazar gecesi saat o
na doğru ve bu sabah saat dokuza doğ· 
ru yeni sarsıntılar 1'issedilmil}tir. Hal
kı heyecana düşüren bu yeni sarsıntılar 
hiç bir zarara sebeb olınamıştır. Yıkın· 
tılar altındaki cesedlerin tamamiyle çı
karılmadığı sanılmaktadır. 

ev yıkılmıştır. Ayni eyalette Vittorio 
Vencto şehrinde bir milyon liretlik San 
Veldemmianoda da gene bir milyon li· 
retlik hasar vardır. 

zakere etmiyeceğini beyan etmektedir

ler. Yalnız bu mahfiller, dı§ itler baka· 

nınm 9 ikinci teşrinde Viyana'da top- ' 

lanması kararlaşmış olan İtalya • Avua. 
turya • Macaristan konferansı ile Belçi

ka 'nın bitaraflığa dönmesi tarihindenbe

ri yeni Lokrano karşısında İtalya ve Al· 

manya'run takınacakları tavır ve bilhuq 

Avrupa'da komünizm hakkında B. Fon 
Noyrat ve B. Hitler ile ı:örüşceğini bil

dirmektedirler. 

Oviedo'ya bir erzak kervanı gelmiş· 
tir. 9 şehirde muhasaradan beri kıtlık 
devam ediyordu. Hatta su bile vesika u
•uıu ile dağıtılıyordu. 

lf ükümet milisleri Oviedo önün
de 4000 ölü verdiler 

Paris, 19 (A.A.) - Corogne radyo
au tarafından neşredilen haberlere gö· 
te, kızıl maden işçileri Oviecto önünde 
dört bin ölü vermişlerdir. Bundan baş-

Bir moıör yakalandı 
Burr o!4, 19 (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor ı · 
Nasyonalistler, büyük bir silah yü· 

kü ile Cebelüttarık boğazından geçen 
bir bükü.met motorunu yakalamışlar
dır. 

Roma, 19 (A.A.) - Zelzeleye ma
ruz kalan mmtakalardan hasar hakkın· 
da yeni yeni malilmat gelmektedir. 

Udine eyaletinde Sacile şehrinde 

bir çok evler yıkılmış, 150 kadar ev de 
kısmen harab olmuştur. Trevize eya• 
!etinde Cordignanı şehrinde de bir çok 

Telefon ve telgraf telleri de zelze
leden ziyadesiyle müteessir olmu~tur, 

Bir gemide yangın 
Roma, 19 (A.A.) - Bu sabah Napo· 

1i limanından Nevyorkı hareket etmif 
olan Vulkania gemisinin üçüncü mevkı . 
kamaralarında bir yangın çıkmıştır. 

Gemi İmdad işareti vermiş ve limandan 
bir çok remorkör Vulkanianın yardımı• ı 
na koşmcştur. Takı:iben bin yoku ta· 
şunakta olan gemi yoluna devam ede· 
bilmiştir. 

Siyasi müşahidler, bu ziyaretin ital

yan • alman anlaşmasının velveleli bir 

delili olacağını, hiç bir sarih anlatma 

veya ittifak olmadığı halde iki memleket 

siyaseti arasında muvuilik bulundup 

nu göstereceğini beyan etmektedir. 

Müşahidler, bu seyahatin gayelerin

den birinin ekonomik münasebetleri sık· 

!aştırmak olacağım ilave etmektedirler. 

Alman endüstricilerindcn bir çoklannm 

şimali İtalya ile Roma bölgesini geze

ceklerini haber vermektedir. 



BUHRAN VE ALTININ ROLÜ 
IJiirıy<mın bugiin'Jdi para istikrarsızlığı mi lletlerarası il~tı."falli müruısebcıler iizerine röken bir 
luibus tesiri yapmaktcıdır. Le Monde mecmuasında romerı ilaısadcılarından JU. Gigurtu'nun 
§U yazısı lwrbum sonraki para siyasetlerini ve altının oynadığı rolii tahlil ediyor: 

Bugün bütün dünyada değişik şekiller altında hüküm sü
ren ikt ıs"di buhran, bir zaman geldi ki mevcud altın stokunun 
kifayetsizliğine, al t n madenlerinin tedrici surette tükenmesi· 
ne ve bu madenin fena tevzi şekline atfedildi. 'Gerçi, altın bu 
buhranda chemiyctli bir rol oynar, fakat onu bazı mesul 
unsurların yaptıkları gibi, yalnız altının fena dağılışıyle izah 
etmek, öküzleri sabanın arkasına koşmaya benzer. 

Bütün dünyada mevcud olan alt n mikdarı 53 milyon kilo· 
gram tahmin ediliyor ki 20 milyon kadarı emisyon bankaları· 
nın kasalar·nda bulunmaktadır. İstihsal 1915 e kadar tedricen 
yükseldi, harb esnasında azaldı fakat 1919 dan itibaren yükse
lici bir meyl aldı. Toprak altının gizli kaynakları pek az ma• 
lUm olduğu için madenlerin tükendiğinden bahsetmek doğru 
olmaz. Buna benzer bir iddia 1870 de profesör Suess tarafın· . 
dan ortaya atılmış ve bu alim, o zaman malCım olan madenlerin 
birkaç sene zarfında tükeneceğini söylemişti. Ve o yüzden bir
çok memleketler çifte maden usulünü (bimetallisme) usulünü 
kabul etmeye ve büyük mikdarda gümüş edinmeye acele et· 
mişlerdi. Az sonra Cenubi Afrika ve Avusturalyanın zengin 
madenleri keşfedildi; istihsal arttı ve bimetalliste devletler 
büyük zararlara maruz kaldılar. 

Bundan bir çok seneler önce, İsveçte, Almanyada ve İspan· 
yada ve bilhassa Rusyada yeni madneler bulundu. Transilvan
ya, .Yugoslavya ve Bulgaristan madenlerinin kapasitesi henüz 
malÇım değildir ve Urallarla, Sibiryanın ve cenubi Amerika
nın bizim için sakladığı sürprizleri kimse tahmin edemez. Di· 
ğer· taraftan maden tekniğindeki terakkiler daha önce istis
marı mümkün olmayan birçok damarların i!lletilmesini müm· 
kün kılmakta ve eskiden karlı olmıyan birçok madenler yeni 
usuller sayesinde randımanlı bir hale gelmektedir. Bu husus
ta en iyi misal lsveçte birkaç sene önce keşfedilmiş olan Boli• 
den madenleridir ki arsenikli muhteviyatının fazlalığı dolayı• 
siyle yirmi sene önce işletilmesine imkan yoktu. Halbuki bu 
madenler bu~ün çok enteresan bir randıman vermektedir. 

Demek oluyor ki yakında altın istihsalinin azalacağı ve 
bu yüzden emtia fiatlarının düşeceği hakkındaki tahminler ye• 
rinde değildir. 1935 de istihsal edilen altın mikdarı 983.000 ki
loğramdı, Halbuki 1934 de 870.302 ve 1933 de 793.000 kilo
gramdı. 

Buna hususi şahıslar elinde bulunan altın ihtiyatları da 
iUive edilmeJidir ki yalnız Hindistanda mikdarı 4 milyon kilo· 
gram tahmin edilmektedir. l 

Altın istihsali problemi, siyasi faktörlerin 'dışında, arz ve 
taleb kanununu takib ederek hallolacaktır; vasatı fiatlar 
bugünkü seviyesinde kaldıkça altın madenleri karlı bir iş 
olarak sermaye ve teşebbüsü keııdisine çekeceğinden istihsa
lin artması imkan dairesindedir. Bir fiat yükselişi, teknik te· 
rakkiler ve işletmenin daha iyi roganize edilmesiyle kısmen 
karşılanabilir. 

Alt·n kifayetsizliği, bazılarına göre. buhranın sebebi ol
muştur. Altın istihsalinin bugünkü seviyesini m-ııhafaza etme
si ve artması hususundaki bedbinliğin haklı olmadığını gös
terdik. 

Fa1:at dahası var: fia4Iar problemi yanlrş vazedilmi!J.tir. Fi· 
atların, tamamiyle altın istihsaline bağlı olarak yani mevcud 
stokla senelik istihsal arasındaki nisbete göre teessür edeceği 
haki: ndaki nazariyeye iştirak edemeyiz. 

Cünkü Hatlar üzerinde mUessir olan başka elemankr da 
v~rdır ve bun.ların başlıcası elı:meğidir. Maliimdur ki elemeği 
fıat: yaln~z ~ı: memlekette!', ötekine değil, aynı zamanda bir 
m.emı.e;•c~ın ır.ın?e. de değişir. Ve bu değişiklik biri mütehav
vıl. dıgerı sabıt ıkı faktöre göre olur: işçi tarafından istihlak 
edılen ~~sullerin vasati endeksi ve hayat standardı (bu stan
dard kultur ve medeniyetin terakkisiyle brilikte artar). İmdi, 
hayat. st~ada:d.rnın ve mahsuller vasati endeksinin yükselmesi 
altın ıstıhsalının azalmasını intaç eder, çünkü artık bu istih· 
sal karlı olmaktan çıkar Birleşik devletlerde harb esnasında ve 
harbtan sonraki ilk senelerde altın istihsalinin azalması bu 
yüz.den olmuştur. Tekniğin terakkileri istihsal üzerinde hayır
lı hır tesir yapabilir fakat bu tesir mahdud kalmaya mecbur
dur. Onun içindir ki işçi ücretlerini ve binnetice emtia fiatla· 
rını yükseltmek suretiyle iktısadi hayatı canlandırmaya çalı
şan hükümetlerin takib ettikleri politikanın hatalı olduğu dü
ş~ncesi.ndeyiz. Bu politika muvakkat bir hoşnudluk doğursa 
bıle enınde sonunda buhran• ağırlaştırmaktan başka bir şey 
yapmaz. 

J?evl:tin ve hat~a işçilerin ve netice itibariyle blitün müs
t~hsıl.lerı.n menfaatıne olarak takib edilmesi lazım gelen, bila· 
kıs bır fıat deflasyonudur. Ancak bu politikadır ki işçilerin 
havat standardlarını ve aynı zamanda istihsali tedrici surette 
1slah edebilir. 
• ~öylece, fia!ların mevcud altın mikdarına tabi olduğunu 
ı~dıa etm:~ do~ru olma~. Alt~n bugün ~ü~edavil para deği\
dır. Kredının ve muhtelıf tedıye usullerının organize edilme-
6i sayesinde mütedavil para altına nazaran on defa, yüz defa 
fazladır. Tedav\ilde buluna.., paranın mikdarı altın mikdarına 

ancak nisbi bir şekilde bağlıdır: altının rol.ü paranın mik
darını tahdid etmek değil, fakat onun kendıne nisbetle kıy
metini tesbit etmektir. Eğer buhranın sebebi bu olsaydı, ça
resi kolay bulunurdu. Bunun için de bütün emisyon bankaları
nın bir araya toplanıp paranın mecburi altın karşılığı olarak 
bugün muteber olan yüzde 25 ila 100 yerine mecburi altın kar
şıhğından yüzde on tenzil edilmesini ittifakla karar altına al
maları kafi gelirdi. Bu uzlaşma üç misli para ihracına imkan 
verirdi ve fiatlar üç misline yükselirdi. Eğer mesele bu kadar 
basit olsaydı, politika bu metodu çoktan tatbik etmiş olurdu. 
Her halde altın karşılığı nisbetinin azaltılması kemmi naza
riyeyle mücadele hususunda hesaba katılması lazım gelen bir 
faktördür. 

Fakat altın esasına karşı yapılan başlıca itham, altının fe
na dağılışı yüzünden btt esası muhafaza etmek hususundaki 
güçlüktür. Bugün Fransa ve Birleşik devletler dünyanın altın 
karşılığının beşte üçünü ellerinde bulundurmaktadırlar. Bu· 
nun sebebi nedir? 

Bilindiği gibi Birleşik Devletlerde altın birikmesi harbtan 
itibaren başlar. Birleşik devletler, muharib devletlere sattıkla
rı emtianın bedelini altınla ödetiyorlardı, çünkü muharib dev
letlerin ihracatı durmuş bulunuyordu Harbtan sonra da Bir
leşik Devletlerin müspet ticaret muvazenesi yüzünden altın 
Amerika'ya akmakta devam etti. Bundan başka 1928 ve 1929 
spekülasyonları devresinde Nevyork borsası Büyük Avrupa 
kredilerini kendine çekti. Bugün de Avru~a'dan Amerikaya 
doğru bir altın akını müşahede edilmektedır. Bugün Birleşik 
Devletlerin iktısadi hayat ını canlandıran bu cereyan mıdır? 
Yoksa vücudu hissedilen iktrsadi canlılık mı Avrupanın ser· 
best sermayelerini çekiyor? 

Fransaya gelince, 1922 de tediye muvazenesi fazla vermeye 
başlamıttı. Bu fazlalar 1925 .e kadar daha ?nceki açıkları ka· 
pamıya yaradr ve bu tarihten itibaren hakıki tediye fazlalığı 
basladı. Fransa harice sermaye plasmanlarında bulunmadığı 
için döviz tcrakümU husule keldi. 1925 ve 1926 da frnagın kıy
metten düşmsei bu döviz terakümünü büsbütün arttırdı ve kı· 
sa vadeli muameleleri tahdid etti, öyle ki 25 ilkldnun 1926 da 
frangın istikrarı kararlaştığı zaman fransızlar ferden muaz -
zam mikdarda dövize sahih bulunuyorlardı. İşte o zaman Fran
sa bankası sabit bir fiatla döviz satın almaya başladı. Büyük 
mikdarda dövize sahi.b olan Fransa. bunları hariçte kısa vade 
ile plase ediyor, plase edilen meblağlar daha artmış olarak 
Fransaya dönüyor ve döviz stoku mütemadiyen artıyor. 1928 
de frangın yükselmesine mani olmak için Fransa bankası is
tikrara girişiyor. Elindeki döviz stokunu altına tahvil etme
ye mecbur kaldığı için diğer memleketlerin altın stoklarını 
azaltıyor. İstikrar bir kere tahakkuk ettikten sonra, sermaye
ler kredi şeklinde dışarı çıkabilirdi, fakat 1929 da buhran ve 
emniyetsizlik başladı ve yabancı sermayeler gene Fransaya 
akmaya başladı ve Fransanın altın atoku artmakta devam etti. 

Bugün vaziyet değişmiştir. Bir yandan iktısadi buhran, 
öte yandan büdcenin artan açıkları hemen devamlı bir altın 
kaçrşına sebebiyet veriyor. 

İngilterede altın esasının terkedilmesi isterling lirasını 
hakiki kıymetine irca etti ve bu suretle bu memleketin dahili 
ve harici ticaretini canlandırdı. Altın primli bir şekle girdiği 
icin, halk sakladığı altın stokunu tedavüle döktü ve f ngiltere
nin Amerika ve Fransaya olan borçlarını ödemesine bu suret
le imkan hasıl oldu. 

İngilterenin bu durumu onunla ticart ve nakdi münasebet
lerde bulunan memleketlerin hepsi tarafından taklid edildi. 
Bunlar da altın esasından vazgeçerek paralarını hemen aynı 
nisbette kıymetten düşürdüler. 

Bu politika, altına. karş~ bir h.arb açılması, paranın karşılığı 
olarak altının terkedılmesı şeklınde telakki edildi; halbuki, 
takib edilen gaye bunun aksiydi: memleketteki altını muha
faza etmek ve altını çekmek için ihracat ticaretini canlandır • 
mak imkanını g~zet~yordu. Hakikaten İngiltere bankasının 
altın mevcudu hıç hır zaman bugünkü plafoniınu bulmuş de -
ğildir. Esasen altın esasını terketmiş olan devletlerin hepsi 
bunu ancak muvakkat bir zaman için yapmışlardır. 

Gerçi muvakkaten altın esasından vazgeçmiş olan devlet· 
lerin bundan kati surette vazgeçmek tehdidini ileri sürdükle
r~ görülmüştür. Bu suret!e .altın kıymetten düşecek ve Birle • 
şık Devletlerle Fransa gıbı altın mevcudunun en büyük mik
darına ~ib olan devletler büyük zararlara uğrıyacaklardr. 

Bu tehdidler ciddi değildir, ve bugün bundan daha az 
bahsedilmektedir. Altın efsanesi bugün zihinler üze;inde hala 
o kadar büyük bir tesir yapmakta devam ediyor ki eğer devlet
ler altın esasını kati olarak terkederlerse altın fiatının yani 
aatın alma kabiliyetinin yükselmesi pek muhtemeldir. Esasen 
k~ğ.~d paranın altı~la değ.~şebi}mesi prensipini terketmiş olan 
butun memleketlerın bugun bır tek düşünceleri vardır: teda
vülü, bu prensipten vazgeçtikleri esnade mevcud azami hadde 
muhafaza etmek. Bütün memleketlerin önlemeye çalıştığı şey, 

bütün ıztırablariyle enflasyondur. İsterling lirasının, arz ve 

Tarih deki garib vakalar 
Yazan: Maı T<.EMMERlCH 

Fransız aıitzadelerinden biriyle ev· 
lenerek fransız kıral sarayında uzun bir 
ömür ıüren ve sonra hatıralarını neşre
den alman prensesi Liselotte von der 
Pfalz 26 ağustos 1719 tarihinde defte
rine §unları yazmıştır: 

"Arkama birisinin dokunmasını kat
i yen istemem, çünkü o kadar sinirleni
rim ki, ne yaptığımı bilmem. Bu yüz • 
den veliahte az kalsın bir tokat aşkede
cektim. Çünkü kendisinin fena bir Ade· 
ti var: şaka olsun diye oturmak üzere 
olan birinin altına ba§ parmağı kalkmış 
vaziyette yumruğunu koyuyor. Kendi
sinden bu nevi şakalar yapmamasını ri
ca ettim ve bunlardan hoşlanmadığımı 
ve kendimi kaybedip bir tokat vuraca
ğımı söyledim. Bunun üzerine veliahd 
beni rahat bıraktı ... " 

Saraydaki diğer kadınlar bu oyun -
da bir zevk bulmuş olmasalar veliahd 
herhalde bu şakayı itiyad edinmezdi.. 

* Aynı kadın 21 teşrinisani 1720 tari
hinde şunları yazıyor: 

'' Veliahd istese saray kadınları gi
dip onun ayaklarını öpecekler. Abdest 
ederken bile kendisini yalnız bırakmı-

yorlar. Geçen gün sıkıştığı için bir ka
dın grupunun yanından ayrılmak isti
yordu, onlar b~rakmadrlar ve işini ora
da görmesini rica ettiler ve bu müddet 
zarfında onu seyrettiler. 

* Gene bu Lisclotte'nin anlattığına 

göre veliaht laznnlıkta otururken eğ

lendirilmesini istermiş. Kendisini bu 
tekilde avutmağa memur olanlar arka· 
tarını dönüp otururlar ve eğlenceli hi
kayeler anlatırlarmış. 

Liselotte birkaç kere bu vazifeyi 
ifa etmiş ve karısının odasında bulu
nan veliahdi konuşarak eğlendirmiş. 

Veliahdin karısı her zaman katıla katı
la gülerek genç kadını bu garib hizme
ti görmek için kocasının yanına yollar
mı~. 

* Prusya kıralı birinci Friedrich 
Wilhelm çok ciddi bir adamdı ve ken
disine ''asker kıra}" unvanı verilmişti. 
Arasıra şiddetli melankoli hamlelerine 

talebin normal seyriyle istikrar kesbe
deceği gün, İngiltere ile diğer memle • 
ketlerin altın esasına dönmekte tered
düd etmiyecekleri muhakkaktır. 

lktısadi buhran iktısadi sebeblerden 
ileri gelmiştir ve bu neviden bütün buh
ranlar gibi tabii kuvvetlerin tesiriyle 
kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Fa
kat bu buhrana bir başkası eklenmiştir; 
Para buhranı, kredi buhranı, emniyet 
buhranı. Bu buhran iktısadi sahaya de
ğil, daha tehlikeli olan psikolojik sa
haya dahildir. Kredi buhranının siyasi 
sebebleri vardır, para hapsedilmesinin 
(thcsaurisation). altın göçmelerinin ve 
altının bugünkü para ihtiyaçlarına uy
gunıuz olduğu iddialarının menşeını 

burada aramak lbımdır. Tabii cere
yanları durdurmak için alınmış olan 
tedbirler vaziyeti daha ağırlaştırmıştır. 
Hemen bütün memleketlerin siyasi ide 
olojileri tabii iktısa.d kanunlariy~ te -
zad halindedir; gerek altının, ~erek 
emtianın tedavülüne mani olan, ve em
niyeti yok ederek kalkınmaya mani o
lan bunlardır. 

Çeviren: S. ALl 

1 
uğradığı için etrafındakiler Saksonya liJo 
ralı kuvvetli August'un ziyaretine git• 
mcsini ona taniye ettiler. O esnada Av• 
rupanın en şaşaalı sarayı bu kuvetli Au· 
gustun sarayı idi. Kırat bu teklifi kabul 
etti. Saksonya kıralı misafirini çok gü-

zel karşıladı ve bir gün eğlenceli bir 
yemekten sonra bu fevkalade dürüst 
ahlaklı ve soğuk kanlı hükümdarın fa· 

ziletine bir suikast yapmağa karar ver· 
di. Her iki kıral birer Domino giyerek 
sarayda odadan odaya dolasmağa hac:• 

ladılar. En sonra büyük ve güzel bir 
salona geldiler. Burada biitün eo;ya fev
kalade kıymetli ve muhteşem idi. Bir· 

denbire karşı taraftaki duvar aşağ ı ka
yıp yok oldu ve harikulade bir manza
ra mwydana çıktı. Venüs kadar güzel 
bir kxz mühmel bir tavurla bir ciiv.ın
da uzanmış yatıyordu. 

İlk insanın giinah i şlediği z"manki el• 
bisesini giymişti. Fil di~i gibi beyaz 
bir vücudu vardı. Fakat Fricdrich Vil
helm üzerinde ümid edilen tesir görül-

medi. Mamafih bu vaka o devirlerde 

ahlak teliikkisinin rıe mahiyette o1du

ğunu göstermek itibariyle entrcsandı. 

Bu vakada hazır bulunanlardan biri 

de on altı yaşındaki Prusya velihatı idi. 

ki bu zat sonra Prusya kıralı olan bü
yük Friedrichdir. 

* 
Yirminci asır başlarında S ırbistan 

kıralı Aleksandmn verdiği bir baloda 

sabahlayın bir kadın korsası bulunmuş• 
tur. 

ESKi ZAMANDA MODERN 
ŞEYLER. 

Gocthe Faust'un birinci kısmında 

Mephisto'nun ağzından şöyle söyler: 

Kim abdalca veya akıllıca bir şey dü· 
şünebilir ki 

O şey bizden evvelki zamanlarda dü~ü· 
nülmüş olmasın. 

Bu sözlerin doğruluğunu kimse İn• 
kar edemez. 

Biz burada birkaç misal alarak, bu • 
gün öğünmemize sebeb olan birçoli 
icadların, keşiflerin, teknik başarrhrın 
oldukça uzun bir ömre malik oldukları• 
nı göstermeğe çalışacağız. 

* En eski tünel Miladdan yedi asır 

evvel Orşilin kıralı Hiskiya tarafından 

açtırılmıştır. Bugün dahi mevcud' olan 

Siloah ismini alan bu tünel kayaların 

içinde oyulmu_!i.tur. Düz değildir. Ha

va hattı 335 metre olan bir mesafede 535 

metre uzunluğundadır. Ufkiliği fev • 

kalade mükemmel bir şekilde muhafaza 
edilmiştir: Bütün tünelde ancak 30 san
timetrelik bir meyil vardır. 

(Sonu var) 

~ 

,,,_,.~ Operatör 
~1 Dr. Sadi Konuk , 

Doğum ve kadın hastalıkları 

I
F.~ mütehassısı ~ 

Ankara postane caddesi N. 53 ~ 

~~~ telefon 1436 ~..J 

CEN 

Tefrika: No: 2 
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El KiTABI 

muş bir ırmak yatağındaki mavimtrak taş
lar gibi parlıyorlardı. 

Kuşlar ve maymun milleti, gelenin ne ol
duğunu pek iyi bildiklerinden daha senenin 
başında şimale doğru göçmüşlerdi. Geyik
lerle yaban domuzlan perişan bir halde köy
lere doğru kaçmışlardı. Bunlardan bir kıs. 
mı, insanlarİn gözü onları göremiyecek ka
dar zayıf olduğu zamanlar, açlıklarından öl
miişleı di. 

dı. Her gece en aşağı üç hayvan öldüren 
Baghira, karnım zarazor doyurabiliyordu. 
Fakat su meselesi çok kötü idi. Her ne ka
dar, cengel halkı az su içerlerse de, içtikleri 
zaman kanasıya içerlerdi. 

su idi ve cengelde su alınabilecek bir teK 
kaynak kaldığı ve cengelliler oradan su al
mağa gittiği zaman bütün avcılıklar durur
du. Su olduğu zaman, Vaingunga'ya ve ya
hut herhangi bir yere su ic:;meğe giden hay
vanlar, ölümü göze alarak bu işe girişeb~l~r
lerdi. O zaman o kadar sinsi hareket edılır
di ki bir yaprak bile kımıldamaz ve diz 
çökerek su içerken bir de arkadan ge
lecek herhangi bir gürül tüye kulak ver
mek lazımgelirdi. Bütün adelelerin başgös
terecek herhangi bir tehlikeyi karşılamağa 
hazır tutulması icab ederdi. Kumlu kenar
larda yuvarlanmak, oradan ıslak ıslak sü
rülere dönmek gerekti. Çünkü bir takım 
hayvanlar, hele genç olanları, böyle yapıl· 
mıyacak olursa $ir Han'm, yahut Baghira· 
nm Üzerlerine atılacağını bilirlerdi. Fakat, 
artık bütün bu hayat ve ölüm eğlentisi sona 
ermiş bulunuyordu. Şimdi bütün cengel hal· 
kı, kaplan, ayı geyik, bufalo ve domuz hep
si bir arada, yorgun argın oraya gelip bula· 
mk sudan ic;iyorlar, içtikten sonra gevşeyor, 
oradan zorlukla ayrılıyorlardı. 

Yıızan: RUDY ARD KIPLING 
Çevıren: NUREDDiN ART.A.M 

V :ı rli kenarlarındaki otlar, kavrularak, 
ort ... C'm <lan kırılmış tellere dönmüş, ölgün
leşmiş, bükülekalmıştı. 

9izli S';1 bi~~i.ı:ıtil~ri .. yarıkl~dan topra-
g- m ıcerlerıne suzulmuş, uzerlerı kabuk ba<Y-

J o 
lamışu. Yalnız kenarlarında oraya son ge
lenlerin ayak izleri kalmıştı. 

Saplarının içi sulu olan sarmaşıklar, ku
ruyarak sarıldı~lan ~ğaçlardan. yeri.ere d~~: 
müşlerdi; şimdı o agaçlarm dıblerınde olu 
yat1yorlardr. Kuruyan ba~bular sıcak rüz
gfırlarm estiği tarafa dogru yatrnışlardr. 
Ü zerindeki yosunlar soyulan kayalar, kuru-

Atmaca eil, yerinde oturuyor ve gittikçe 
şişmanlıyordu. Çünkü her taraf ta leşler du
ruyordu ve her akşam ölmek üzere olan hay
vanların haberi geliyordu. Ufak bir uçuşla 
yeni leşler bulmak daima mümkündü. 

Açlığın ne demek olduğunu asla bilme
yen Movgli etraftaki kayalıklarda bulabil
diği yıllanmış an kovanlanm kazryor ve o-
ralardan toprak kadar siyah, kurumuş şeker 
kadar t'9zlu balları çıkarıp kanuru doyunna .. 
ğa uğraşıy,ordu. Bir yandan da ağaç kabuk .. 
lannm altındaki kurtlan ve yeni yetişen e
şek arılarını topluyordu. Cengeldeki bütün 
av hayvanları bir deri, bir kemik kalmışlar-

Sıcaklık arttıkça artıyor ve bütün rutu
beti emip sömürüyordu. 

Nihayet kala kala Vaingunga ınnağm -
dan şerid kadar bir su kalmıştı ki bu da iki 
ölü kıyının arasından süzülüp gidiyordu. 

Yüzyıldan fazla yaşayan yabani fil Hati, 
uımağm orta yerindeki kayaların mavileşti
ğini görünce, elli yıl önce babasının yaptığı 
gibi hortumunu yukarıya kaldırdı ve su mü
tarekesi ilan etti. Artık ırmağın dibindeki 
kaya bir sulh kayası olmuştu. Geyik, yaban 
domuzu ve bufalo kaba kaba haykırdılar; 
atmaca Çil, havada daireler çizerek uçtu, ıs
lık çaldı ve çığlrklar kopardı. 

Cengel yasasına göre bir defa su mütare
kesi ilan olunduktan sonra su başında biri
sini öldünnek ölüm demekti. Bunun sebebi 
içmenin yemeden önce gelmesi idi. Avlana• 
cak hayvan seyreldiği zaman Cengel halkı 
dilediği yerlerde dolaşabilirlerdi. Fakat su, (Sonu v~r) 



areşal Mahmud 
sehrimizde 

han 
..:. 

• Muhterem misafirlerimiz Sü Bakanlığında 

( B:ışı 1. inci sayfada) 
İstirahati müteakib öğleden önce refa
~atinde afgan Büyük Erkanıharbiye 
tcisi bulunduğu halde Millı Müdafaa 
\rekaletinde General Kazım Özalp'ı ve 
lıariciye Vekaletinde Dr. Tevfik Rüş
t\i Aras'ı ziyaret etmiştir. 

Bu ziyaretleri esnasında Altes Ve

ıire afgan Büyük Elçisi de refakat et
ltıekte idi. Milli Müdafaa Vekaletini 

ti.yaretleri esnasında başta bir bando 

bıuzika bulunan bir kıta asker muhte

l'tın misafire resmi seHlmı ifa etmiştir. 

Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp 

bt Hariciye Vekili Tevfik Rüştü A
tta Ankarapalas'a giderek Altes'e ia-

dei ziyarette bulunmuşlardır. 
Şah Mahmut Han öğleden sonra 

Büyük Millet Meclisine giderek Baş
kan Abdülhalık Renda'yı ziyaret eyle
miştir. 

B. M. Meclisi Reisi muhterem mi
safire iadei ziyarette bulunmuştur. 

Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü 

Aras tarafından dün hariciye köşkün
de Altes Şah Mahmud Han şerefine 

bir öğle ziyafeti verilmiştir. Akşam da 
Milli Müdafaa Vekili general Kazım 
Özalp muhterem misafir şerefine An· 
karapalasta büyük bir ziyafet vermiş· 
tir. 

Ziyafeti, çok samimt bir hava için
de geçen bir süvare takib etmiştir. 

~~==================:::s================================ 

B. Blumun mühim bir nut ku 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

B. Blum, ''bu sual memlekete sorul
bıuş olsaydı alınacak cevab asla bundan 
lltt ay önce alınacak cevabtan daha 
ıtlüphem olmazdı,, demiş ve sözlerine ıu 
~etle devam etmiştir: 

.. _ Halkçılar cephesi'' fikir kuvve
~ kaybetmemiştir. Bu fikrin arkasın
~ koşanlann şevki sönmemiştir. Şu 
lıaıde ortada değişen ne var? Ne gibi 
kyler meydana çıktı? Her türlü tahlile 
~aınmülü olmayan oldukça garib bir 
~dise: 

Halkçılar cephesi, memleketin mu
~zam kütlesinin aynı muvafakat } ar
'1nnına nail bulunuyor, bununla bera
ber onun devam sağlaml •ğı hakkında 
~rtada bir takım şüpheler dolac;makta
'1ır. Bazı dostlarımızda hasıl olan ve 
t'akiblerimiz tarafından istismar edil

bıeğe çalışılan kaygılar, komünist par
tisini istihdaf etmektedir. Komiinist 
llartisinin parlamento ekseriyeti için 
trgeç tasfiyeye uğraması lazımgelen 

tayrl mütecanis bir unsur manzarası 
töstermediği ve binnetice halkçılar 
tcphesinin yeni bir siyasi teşekküle 
"'ıevkiini terketmek üzere inhilal et
~eğe mahkum olup olmadığı samimi 
•urette suale değer görülüyor. 

B. Blum, bu şüphelere şöyle cevatı 
,.eriyor: 

"- Eğer halkçılar cephesinin siyasi 

part\lerinden biri, hükümete olan iti
madını geri alacak olursa yapılacak 

şey, meclisi feshederek hilkümr:ınlık 

ha!<:kının sahibi olan memlekete müra
caat etmektir." 

B Blum, bundan sonra liomünist 
partisinin çekilmesi faraziyesini ortaya 
atmış ve şöyle demiştir: 

"- O zaman mürteciler, çarçabuk 
hatırlıyacaklardır ki sosyalistler de 

marksisttirler ve sosyalistlerden s:.;ıra 
ipin ucu, siz radikallerin eline geçecek
tir.'' 

-··· 1NGILTERE'DE: 

lrıgiliz silahlanması gündengüne 
artıyor 

Londra, 19 (A.A.) - İngiliz aiHih
lanma faaliyeti günden güne artan bir 

süratle ilerlemektedirler. Bildirildiğine 

göre, hükümet Amerikaya bir kaç avcı 
ve bombardıman tayyaresi ismarlamak 

niyetindedir. Bu çok süratli tayyareler 
bin beygir kuvvetinde olacak ve saat

te 450 kilometrelik bir süratle uçabile
ceklerdir. 

İngiliz silahlanma programının tat

biki, endüstride büyük bir faaliyet u- ı 
yandırmıştır. Armatrog ıila.b fabrika
sında çalışan işçiler son iki sene i!jinde 
4.770 den 13.500 ki§iye çıkmıştır. 

Rn~betke 

AFGANİSTAN VE TÜRKİYE 
(Ba§ı ı. inci sayfada) 

komıularma ve dostlarına emni· 
yet vermek, komşularından ve 
dostlarından emniyet istemektir. 
Orada da eski tarihin sergüzeşt
ler devri kapanmış, halk yığınla· 
rmı mesud olmaktan alıkoyan f e
odalite enkazı tasfiye edilmiştir. 
Afganistanın yenmeğe mecbur ol
duğu büyük zorluklar değil, lakin 
telafi etmeğe mecbur olduğu bir 
zaman kayıbı vardır. Bu zaman 
kayıbı ancak liderlerin elbirliği 
ve bütün işlerde halk sevgisinin 
esas tutulmasiyle içeriye ve dışa
rıya itimad telkin etmekle en ko
lay ve kestirme yoldan telafi olu
nabilir. Dost memleketin bu haki
katı ne kadar İyi takdir ve tatbik 
etmekte olduğunu ise en iyi biz bi
liyoruz. 

Muhterern Harbiye Vezirinin 
Türkiyede ikametinin kendine 
hoş olmasını ve iki millet arasın
daki sarsılmaz kardaşlık bağ
larının kuvvetlenmesi için yeni 
bir vesile teşkil etmesini temenni 
ederiz. 

Falih Rıfkı ATAY 

Basbakanımız 
' (Başı ı. inci sayfada) 

Vilayetimizin pamuk yetiştiren müs
tahsillerinin dilek ve temennilerinin bit· 
mi§ olduğunu gören başbakan "Arka
daşlar, iki gündür sizleri iıgal ettim ise 
de istifade ettik. Bunun neticelerini ya
kında göreceksiniz" diyerek toplantıya 
son vermişlerdir. 

Müstahsiller candan gelen saygı ve 
sevgi ile başbakanlarını alkışlamak su
retiyle cumuriyet hükümetine minnet ve 
ıükranlanru izhar etmiılerdir. 

Kısa dış haberler 
* Londra, - Kahireden öğrenildi

ğine göer, finans bakanı, Mısır para
sına sterlinin esas tutulmasından vaz 
geçileceği hakkındaki şayiaları yalan
lamıştır. Bakan, M: sır hükümetinin pa
rasını kıymetten düşürmek niyetinde 
olmad•ğını söylemiştir. * Londra, - Gümüş madeni yüklü 
olarak Mangester'e gitmekte olan Sen
J osef adlı bir Norveç gemisi İskoçya 
garbında, Mulkote boğazında kain 
Greyrok'da fırtınaya tutularak karaya 
oturmuştur. Gemiyi kurtarmak i!jin ro
morkörler yola çıkarılmıştır. 
* Amsterdam, - Veliaht prenses 

Juliana cumartesi günü hısımlarını zi
yaret etmek üzere Almanyaya gitmiş
tir. İkameti bir hafta kadar sürecektir. * Tokyo, - Kabruizava yakininde
ki Asaya volkanı birdenbire faaliyete 
geçmiş ve otuz seyyah lavlar altında 

kalmıştır. ~ 

Doktör - Operatör 

Nejat Kulal{çı 
ANKARA, CEBECİ HASTA
NESİ KULAK, BURUN VE 

BOÔAZ MÜTEHASSISI 
Ankara, Kooperatif arkası 

Ali Nazmi ap. 16 telefon: 3911. 

Almanyada yirmi 
görülmemiş 

beş senedeııheri 
korkunç biı· fırtıııa 

• 
eşı 

Bir toprak parçasını sular götürdü 
Bertin, 19 (A. 

A.) - Almanya

nın şimal kısımla

rında fevkalade 

şiddetli bir fırtına 

hüküm sürmekte

dir. İki baraj yı

kılmış, bir çok 

köyler sular altın
da kalmıştır. Ber
lin civarında rüz

garın şiddetinden 

ağaçlar devrilmiş 

damlar sökülmüş
tür. Rüzgarın hızı 
saniyede 30 metre 
idi . 

Bu fırtına 1911 
denberi Almanya
da görülen fırtına
ların en şiddetlisi
dir. 

Esen müdhiş 

rüzgardan dolayı 

deniz üzerinde çok 
şiddetli bir fırtına 
hükümfenna ol- ; 

muştur. Groveland 
adlı isveç vapuru 

ile alman Hansa 
vapuru yarpışmış 

Almanyanrn şimal sahillerinde ilkbahar da çıkan 
f ırtınalard:ın bir görünüş 

ve isveç gemisi zarara uğramış

tır. Dalgalar, 17 tonluk Luerece gemisi

ni bir Hollanda vapuruna doğru itmiş 

ve bu gemide büyük rahneler a!Jılmış-
tır. 

Bir toprak parçasını sular 
götii.rdü 

Hamburg, 19 (A.A.) - Alman sa
hillerindeki şiddetli fırtına esnasında 

Anliara radyosıı 

Saat 

PROGRAM 

Öğle neşriyatı 

12,30 - 12,50 Plak: halk şarkılan 
12,50 - 13,00 Dahili ve harici lı ,lıerlcr 

13,00 13,30 Plak : Hafif musiki 

Akşam neşriyatı 

Saat 

19,00 - 20,00 Türk musikisi ve halk şar
,. kılan 

20,00 - 20,20 Konferans: Sıhht konuş-
ma (Doktor Baha Erkan) 

20,20 - 20,25 Plak: Orkestra 
21,00 • 21,05 Plak:: Halk prkısr 
21,05 • 21,45 Stüdyo salon orkestrası. 

1 - Fantaisie sur la Traviata Ope
ra de G. Verdi: 

2 - Valse de L'opera Eugene one
gine. P. Tschaikowski: 

3 - Venus et Adonis. Alexandre
Georges: Transeri ption de H. Mouton: 

4 - Marche florentine: Julius Fu
cik, Op. 214: 

Saat 
21,45 - 21,55 Ajans haberleri, 
21,55 • 22,00 Yarınki program ve istik

lal marşı. 

Holştayn'da kain Noyfeld adındaki de
nizden alçak arazi par!Jasının yansını su
lar alıp götürmüştiir. Bu arazideki köy
lüler ve e~yalan ile hayvanları çıkarıl

mıştır. Çünkü seddin yıkılması ihtimali 
vardır. Noyfeld polderi 1923 senesinde 
şimal denizinden zabtedilmiştir. Rügcn 
adasında mahalli tren fırtına yüıünclen 
devrilmiştir. Yedi kişi yaralanm.ışttr. 

Kukshaven'de deniz, limanın bir çok 
caddelerini kaplamıştır. 

Dr. Baha Arkan 
Ankara raclyosunda bu ak~am 

bir konferans verecek 

Dr. Baha Arkan bu akşam saat se· 

kizde Ankara radyofonda "her kalbin

den şikayet eden mutlaka kalb hastasr 

mıdır?" mevzuu üzerinde bir konu~a 

yapacak ve bu konuşmasmda bilhassa 

"Ankara iklimi kalb hastalığı yapar mı 

ve kalbinden hasta olanlar için tehli

keli midir?'' fikri üzerinde enteresan 

izahat verecektir. 

Ankara Boks Kulübü 
Başkanlığından : 

24-10-1936 cumartesi günü Gençler 

birliği spor kulübünün umumi kongresi

ne tesadüf ettiğinden kulübümüzün se

nelik kongresi bir tafta tehir1e (31-10. 

1936) cumartesi günü saat 14 de Anka

ra belediyesi salonunda toplanacaktır. 

Ankarada bulunan aza arkada1ların gel

meleri rica olunur. 

Tefrika: No: 70 

BtLtmltYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çevıren: NASUHi BAYDAR 

andokrin guddelerine belki deveranı tenbih eden 
bir takım maddeler ifraz eder. Bu gibi 
ameliyeler devamlı hiç bir netice vermezler. 
Biliriz ki ihtiyarlık bir tek guddenin vazifesini 
yapamamasından değil, bütün nesiclerin ve bü
tün iç mayilerin bazı değişikliklerinden ileri gel
mektedir. Tenasül guddelerinin faaliyetini kay
betmesi ihtiyarlığın sebebi değil onun neticele " 
rinden biridir. İhtimal ki ne Steinach ve ne de 
Y oronoff hakiki bir gençleşme hadisesini mü
şahede etmiş değll~rclir. Ancak bunların karşı • 
Ja~mış oldukları muvaffakiyetsizlik gençleşme
ı,in imkansız bir şey olduğu manasına gelmez. 

rnevcud değildir. Fakat fen çabuk ilerlemekte
dir. Mevcud olan ve keşfi kabil bulunan teknik
ler sayesinde büyük sırrı araştırmağa devam 
edebiliriz. 

Onun vasıfları uzviyetin kuruluşu ile bu kuru· 
luşa bağlı fiziyolojik oln~lardan gelir. Bunlar 
her cinse, her ferde ve her ferdin yaşına h:'\s· 
tırlar. Fizik dünyaya mensup olduğumuz · için 
bu devamı bizler, ekseriya, saatlerin gösterdiği 
zaman çerçevesi içine koymaktayız. Hayatımı· 

zın tabii inkısamları günler ve aylarla ölçülmek· 
tedir. Çocukluk ve delikanlılık takriben on sekiz, 
olgunluk ve ihtiyarlık ise elli beş - altmış sene 
sürmektedir. insan kısa bir inkişaf devresi ve 
uzun bir tamamlanıp sukut etme devresi geçir· 
mektedir. Fakat bizler, bunun tersine olarak, fi
zik zamanı fiziyolojik zamanla kıyaslıyabilir ve 
saatin zamanını beşeri zamanla ifade edebiliriz. 
O zaman acaib bir hadise vuku bulur. Fizik za
man kıymetinin değişmezliğini kaybecler. Daki
kalar, saatler ve yıUar, hakikatte, her ferd için 
ve her ferdin hayatının her devresi için ayn ayrı 
olur. Bir yıl çocuklukta dalla uzun, ihtiyarlıkta 
çok daha kısadır. Çocuk için ana-babasınınkin -
den başka bir kıymeti vardır. Ona göre berikiler 
için olduğundan fazla değerlidir, zira kendine 
has zamanın vahidlerinden daha fazlasını ihtiva 
etmektedir. 

, Bn:;;i.in hekimlerin itimadını andokrin gud
Cleleı-i kazanmışlardır. Kendisine taze hu3ye usa
~esi zerkettikten sonra Brown • 5equard genç· 
eştiğini sanmıştı. Bu keşif de büyük bir akis 
~apmıstı. Halbuki Brown - Sequard bir kaç za
b\an sonra öli.iverdi. Fakat, gençleşme unsuru 
~larak husyeye inanış yaşadı. Steinach, bu gud-
enin, meni nakleden kanalının iple boğulması 

•tır~tiyle, tekrar faaliyete geçtiğini isbata uğraş
~ Bu ameliyeyi bir çok ihtiyarlara tatbik etti. 

eticeler şüpheli görüldü. Brown - Sequard'ın 
dliş\incesini Yoronoff ele alarak genişletti. Vo
'°0noff, husye usaresi zerk etmiyerek ihtiyarla-
l'q veya vaktinden önce ihtiyarlamış kimselere 
'etnpanze maymununun husyelerini aşıladı. 
~tneliyenin, ona tabi tutulmuş olanlar üzerinde, 
Uın umumi vaziyetlerinin ve tenasüli fonksi

}'0nlarınm di.izelmesi teklinde neticeler verdiği 
... ~?ri.ildü. Fakat bir şemapnze husyesi bir insan 
d~~cudunda uzun zaman yaşayamazsa da tered-

1 ederken o insanın tenasül guddeleriyle diğer 

Fiziyolojik zamanın kısmi intikaliytini tahak
kuk ettirmenin imkanı akla gelebilir. Oevamrmı
zın bir takım bünyevi ve fonksiyonel oluşlardan 
ibaret bulunduğu malumdur. Hakiki yaş ne· 
siçlerle iç mayilerin müterakki bir hareketine 
bağlıdır. Nesiclerle iç mayilerde mütesaniddir • 
ler. Eğer bir ihtiyarın guddcleriyle kanının ye -
rine ölü doğmuş bir çocuğun guddeleri ve bir 
delikanlının kam ikame edilseydi belki ihtiyar 
gençleşirdi. Fakat böyle bir ameliye. mümkün 
oluncaya kadar birçok teknik güçlükleri iktiham 
etmek lazımdır. Muayyen bir ferd için münasib 
•.lnıvl~n seçmeği henüz bilmemekteyiz. Bir baş
kasından alınıp aşılanmış nesiclerin yeni sahibi
:ıe kati surette intibakını mümkün kılan usul 

İnsanlık ölmezliği takibten hiç bıkmıyacak-
• tır. Ona erişemiyecektir; zira o kendi bünyesi· 

nin kanunlariyle bağlıdır. Muhakkak ki fiziyo • 
lojik zamanı geciktinneğe ve belki de muvak .. 
katen devirmeğe muvaffak olacaksa da ölümü 
katiyen mağlub edemiyecektir. Çünkü ölüm 
beynimiz ve şahsiyetimiz için ödemeğe mecbur 
ölduğumuz bedeldir. Bedenin ve ruhun sıhati 
bilgisi ilerledikçe hastalıksız ihtiyarlığın kor
kunç olmadığını öğreneceğiz. Felaketlerimizin 
çoğunu bizler ihtiyarlığa değil hastalıklara borç
luyuz. 

Vll 
İç zamanın ameliyevi mefhumu. - Çocukluk
ta ve ihtiyarlıkta fizik zamanın hakiki kıymeti. 

Fizik zamanın beşeri kıymeti, ölçüsü oldu
ğu iç zamanın mahiyetine - tabii olarak - tabi
dir. Biliyoruz ki devamımız nesiclerle iç mayile
rin intikali olmıyan değişikliklerinin cereyanın
dan ibarettir ve her bir vahid kan seromunun 
muayyen bir değişikliğine muadil olarak, fizi~ 
yolojik zaman vahidleriyle tahmin olunabilir. (Sonu var) 
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~ATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

-ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Miktarı 
ADET 

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

1 - 100 kilo siyah, 8 kilo eflatun, 2 kilo yeşil tipo mürekkebi 
ile bir kilo toz yaldız, 100 tane yerli me§in. 2 tane fitilsiz gazocağı 
10 metre 4 santimlik makine kayışı ve 10 metre 7 santimlik makine 
kayışı 

2 - Bir tane 500 kiloluk Baskül (1427) 2-5045 

BlLlT 
Yapı: Yahşihanda bir bina yaptırılması pazarlığa konmuştur. 

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

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

(1428) 2--5046 

BİLIT 
1 - Herbir takımına biçilen ederi 110 kuruş oian 6.600 tane fil

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

yenlerin hergün öğlcöcn sonra komisyona gelmeleri, 
3 - İlk teminatı 544.S liradır. 
4 - İhalesi 5-1-936 perşembe günü saat 15 d~~ir:. • 

S - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 uncu maddelerın
de yazılı vesikalarla birlikte ilk teminatlarını teklif pıektublan 
ile ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. SA .AL KO. na 
vermeler. ( 1407) 2-5019 

BİLİT 
1 - Herbir tanesine biçilen ederi 300 kÜr~ş o~an 200 t.ane çar 

danlık pazarlıkla satın alınacağından pazarlıga gıreceklerın 45 lı· 
ralık teminatları ile birlikte pazarlrk günü olan 22.10.936 per_şem· 
be günü saat 11 de M. M. V. SA. AL. KO. na gelmeleri. 

(1408) 2-5020 

BİLİT 

l - 811 kalem avadanlık malzemesi kapalr zarfla eksiltmiye 
konmuştur. 

Z - Tahmin edilen bedeli 56.000 lira olup ilk inanç parası 4200 
liradır, 

3 - İhalesi 22-10-936 perşembe günil saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyenler ~80 kuruş mukabilinde M. M. 

V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
S - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme artırma ve ihale kanu

nun 2, 3 üncil maddelerinde istenilen belgelerilc teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatından en geç bir saat evveline kadar M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. (702) 2-4135 

BİLİT 
l - 70 kalem muhtelif kaynak malzemesi açık eksiltmiye kon-

muştur. 

2 - Kıymeti 3628 lira olup ilk inanç parası 272 lira 10 kuruştur. 
3 - İhalesi 23-10-936 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde yazılı bitgelerile birlikte ihale gün ve saatında M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri. (736) 2-4141 

BİLİT 
1 - 26 kalem muhtelif döküm malzemesi açık eksiltmeye kon-

muştur. 

2 - Kıymeti 4200 lira olup ilk inanç parası 315 liradır. 
3 - İhalesi 23-10-936 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerinde yazılı bilgelerile birlikte ihale gün ve saatında M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri (737) 2-4140 

BİLİT 
1 - Herbir çiftine biçilen ederi 160 kuruş olan 2.200 çift ter

lik açık eksiltme ile alınacaktır. 
• 2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isteyenle
rın hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncli maddelerin
de yazılı vesikalarla 264 liralık ilk teminatlarını ihale günü olan 
-t.11-936 çarşamba günü &aat 14 de M. M. V. SA. AL. KO. ge-
tirmeleri. (1405) 2-5017 

BİLİT 
. . 1 - Herbir çiftine biçilen ederi 160 kııruş olan 2.200 tane el
dıven açık eksiltme ile alınacaktır. 
• 2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isteyenle· 

rın hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncU maddelerinde 

yazılı vesikalarla ilk teminatı olan 264 lira ile birlikte ihale günü 
olan 4-11-936 çarşamba günü saat 11 de M. M. V. SA AL: KO. na 
gelmeleri., (1406) 2-5018 

BİLİT 
. l - Herbir tanesine blçilne ederi 10 kuruş olan 17 .000 tane men

dıl açık eksiltme ile ıilınacaktır. 
. 2 - Şartnameıini patasız almak ve örneğini görmek isteyenle· 

,Tın hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - Eksiltm~ye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncil maddelerin

de yazılı vesikalarla ihrlikte ilk teminat olan 127,5 liralık teminat· 
tarın ı ihale gtinü olan 4·11-936 çarşamba günü saat ıs de M. M. 
V. SA. AL KO. na getirmeleri. (1403) 2-5015 

BİLİT 

Herbir tanesine biçilen ederi 65 kuruş olan 4400 tane yüz hav
lusu açık eksiltme ile alınacaktır. 
.. Şartnamesini parasız almak ve görmek isteyenlerin hergün 
oğlede~ sonra komisyona gelmeleri. 

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

Bİi.İT 
YapI : Kay~şta bir bina yaptırılması pazarlığa konmuştur. Keşif 

tutarı : 36~3 lıra 12 kuruştur. Keif proje ve artnamesi parasiyle in
şaat şu_besınden a}ınacaktır. İhalesi 2Z-X936 perşembe günü saat on
beşte.dı~ .. tık temınatı; 274 lira 73 kuruştur. Eksiltmeye _girecekler
den ılgılı bulunanlar 2400 sayıh kanunun 2. 3 üncü maddelerlnde 
istenen belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktında M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelmeleri (1429) 2-5047 

İLAN 
1 - Muhtelif masdar ve kontrol ~}etleri pazarlıkla eksiltmeye 

konmnstur. 
2 _: Hepsinin biçilen ederi 5000 lira olup ilk teıninat parası 

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

nundan bizzat alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ilnci.i mad -

delerindeki belgeleriyle ihale gün ve saatinde M. M. V. Satın alma 
komisyonuna varmaları. (1286) 2-4879 

BİLİT 
ı - Herbir metresine biçilen ederi 25 kuruş olan 15.000 metre 

CİNSİ. 

Hakt gabardin lCumaştan 
harici elbise takım 
Kurşuni kumaştan kaput 65 

Muhammen B. 
LİRA 

İlk Te. 
L Kr. 

1510 113 
Kırıkkale askeri sanat m ektcblcri talebesi için kumaşları ve ka

put astan mektebten verilmek ve diğer malzemesi müteahhidine ait 
olmak şartiyle 80 takım .. Şapka .. dahil. Harici t>lbise ile 65 adet ka
put 23-1 teşrin-936 cuma günü saat 14 de açık eksiltme sureti ile dik
tirilece kti r. 

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

tLAN 
1 - Eksiltmeye konulan işler: Pınarhisarın 774000 kilo yulaf, 

ve 600000 kilo arpa. . 
2 - İkisi de pazarlık suretıyle yapılacaktır. 
3 - Yulafın bedeli 44,640 arpanın 30.000 liradır. 
4 - İhaleleri 28 • birinci teşrin • 936 çarşamba günü 10, 11 de 

Vizede yapılacaktır. 
5 - Yulafın ilk teminatı 3,384, arpanın 2250 liradır. 
6 - Şartnameleri her gün Vize satınalma komisyonunda görü-

lür. {1304) 2~4886 

!LAN 
1 - Manisa g-arnizonundaki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 537 

ton arpa ve yahut yulaf münakaı;aya kanulmuştu~. 
2 - Şartnameleri Manisada tümen satın alma komisyonunda gö

rülebilir. 
3 - İhaleleri 26 • birinci teşrin pazartesi günü arpa saat 11 de 

yulaf saat 16 dadır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulii iledir. Arpa ve yulaf ayrı ayrı 

şartname iledir. 
S - Arpa ve yulafa verilen fiatlar üzerine tümence yapılacak 

hesap ve tetkikat neticesinde arpa ve yahut yulaf alınacaktrr. 
6 - 537 ton arpa ve yahut yulafın muhammen fiatları 5,5 kııruş

tur. Muvakkat teminatları 2216 şar liradır. 
7 - İstekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesi

ka ibraz edeceklerdir. 
8 - Muvakkat teminat makbuzları ile birlikte teklif mektupla

rını münakasanxn yapılacağı bclll saatlerden en aşağı birer saat ev
vel Manisa'da askeri satınalma komisyonun vereceklerdir. 

(1305) . 2-4887 

f LAN 
1 - Sivas garnizonunda bulunan kıtaat hayvanları için 400.000 

kilo arpa kapalı olarak eksiltmeye konmuştur. 
ı- -2-2 inci teşrin 936 pazartesi günü sa:ıt 15 de Sivas ta yapıla-

caktır. 
3 - Hepsinin ederi 18000 lira ve ilk teminatı 1350 liradır. 
4 - Şartnamesi Sivasta Tüm ert. ek. Ko da her gün görülebilir. 
5 - İstekliler teklif mektublarmı ihale saatından bir saat evve-

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

İLAN 

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

2 - Bilecik ve Urfa askeri satınalma komisyonundan parasız 
alınabilir. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat bin yüz yetmiş liradır. 

6 - Teklif mektupları 21-10-936 tarih ç<ırşamba gün saat 15 on 
beşe kadar satın alma komisyonu reisliğine verilmiş olacaktır. Bu 
saatten sonra mektuplar kabul edilmez. 

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

2-4762 

!LAN 

1 - Taburun et müteahhidi Süleyman vekili İlya~ın yedine ve
rilmiş. olan 1134 kil(\ et tutarı 272 lira 16 kuruşu havi 31 • mart • 935 
günlemeçli ve 2/ 18 hususi 469018 umumi numaralı ayniyat makbu
zu ?ayi ettiği anlaşılmıştır. Başkaları tarafından emvale ibraz edil
diği takdirde müsadere deilmesi için mahalli mal çevirgenliğine teb· 
liağt yapılmış ve keyfiyet fırka kumandanlığına arz edilmiştir. Fır
ka kumandanlığının 17-4-935 günlemeç ve 121 numaralı tel emirle· 
rinde zayi mazbatanın hükmü olmıyacağından ve yenisi verilece
ğine dair yevmi gazetelerle ilan edilmesi emir edilmiştir. Bu numa
ralı mazbatanın zayi olduğundan ve yenisi çıkartılaca~ ndan hük-
mü olmadığı ilan olunur. (1451) 2-5077 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için kapalı zarfla münakasaya t<o

nulan 78000 kilo sade ya~ına istekli çıkmadığından bir ay zarfın.da 
pazarlıkla alınacaktır. · 

2 - İlk pazarlığı 26-10-936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Tutarı 70200 lira olup muvakkat teminatı 4760 liradır. Şart

namesi pazarlığın yapılacağı Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonundan 351 kuruş mukabilinde verilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve üçüncü maddelerindeki vesika
larla teminat makbuzlarını belli gün ve saatte mezktır komisyona 
getirmeleri. (1376) 2-5066 

İLAN 

1 - Erzurum garnizonu için kapalı zarfla miinakasaya konan 
550000 kilo una talip çıkmadığından bir ay pazarlığa konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 60500 liradır. Muvakkat teminatı 4275 lira
dır. Taliplerin 14-11-936 tarihine kadar her ~ün komisyona müra-
caat edebilirler. (1395) 2-5067 

Kuruluş 

1891 verine çıkar 
44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

zetenin Ankara' da satıı yeri A . K B A Kitabevidir. Se-
i nelik abone 10 lira. Sa ısı 20 kuruş 

"'w-'Y.. .. ~~ aı1 - • 

pijamahk bez açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Şartnamesini par::ısıı; almak ve örneğini görmek istiyenle· 

rin her gün. öğle~en s~nra komisyona gelmeleri. .. .. . 
3 - Eksıltmesıne gıreceklerin kanunun 2 ve 3 uncu maddelerın· 

de yazılı vesikaları 281 lira 25 kuruşluk teminatları ile birlikte i
hale günü olan 2-11-936 P. ertesi günü saat 14 de M. M. V. SA. AL. 
KO. na gelmeleri (1350) 2-4971 

B1LtT 
!" - Beher tanesine biçilen ederi 20 lira olan 200 tane altlı üst

lil çift karyola açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 3 ikinci teşrin 936 salt günü aaat 14 dedir. 
3 - Şartname parasız olarak Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 300 liralık ilk teminat ve 24!)() saydı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme 
gün ve saatında M. M. V. satın alma Ko. da bulurunalan. 

,(1354) 2-4969 

l 1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 

KÜÇÜK YOZ'GATT A DEKOVİL 
HATTI YAPTIRILMASI 

Keşif bedeli (13080) li ra (36) kuruş olan yukarda yazılı inşaa 
ve tesisat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisy 
n unca 3-12-936 tarihinde perşembe günü saat 15 te kapalı zarf il 
ihale edilecektir. Şartname (33) kuruş m ukabilinde koınisvonda 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (982) lirayı havi tekli 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeler 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddel erinde ya 
zıh vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları 

(1328) 2--4984 

240 TON TOLEOL 
Tahmin edilen bedeli (66000) lira o1an yukarda miktarı ve cins 

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

(1327) 2-4985 

28 TON KENDİR f pt 
Tahmin edilen bedeli (14000) lira olan yukarda militarı ve cinsi 

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

(1385) 2-4999 

5400 KİLO DEMİR PERÇİN ÇİVİSİ 
1000 KİLO BAKIR PERÇİN çtvıst 

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

35 KALEM LASTİK BORU VE SAiRE 
Tahmin edilen bedeli (3325) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 27-10-936 tarihinde salı günü saat 14 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (249) lira (38) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur giin 
ve saatte komisyona müracaatları. (1448) 2-5073 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCI iLANLARI 1 
1 - 1 teşrinisani - 936 tarihinden itibaren semerli ve küfeli bam• 

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

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

saat 20 den sonra nakledilecektir. 
5 - 1 • teşrini sani - 936 dan sonra buna riayet etmiyenler ceza• 

lnadmlacaklardır. (1365) 2--4956 

İLAN 
İstasyonda ambarlar sokağında 197 numaralr dükkanda bakkal 

Celaleddinin bozuk yağ sattığından beş, istasyonda ambarlar so• 
kağında 201 numaralı dükkanda bakkal Ali sulu sirke sattığından 
üç, Kurtuluş ekmek fabrikası sahibi Ali birinci ekmeklik evsafında 
olnuyan bir undan ekmek yaptığından on lira hafif para cezasiylo 

r:~;~~~~;:~:;~~;.~. ı 
Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 33880 ve ecnebi olduğu 

takdirde 18326 lira olan 350.000 tane galvanize tirfon 4 • birinci ki.· 
nun - 936 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarfla Ankarada idare bi
nasında satın alınacktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 2541 ve ecncbt 
olduğu takdirde de 1374,45 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tavin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesniden vo 
Haydarpaşada tesellüm şefliğinden dağıtılmaktadır. (1732) 

2-5070 
BİLİT 

Ankara elektrik işleri şefliği atelyesini idare edecek birinci sınıf 
bir elektrikçi ustasına ihtiyaç vardır. Bu iş için sanayi mektebi me• 
zunu olup uzun müddet müstakillen atelye idare etmiş bulunanlar 
tercih edilecek ve kendisine 100 liranın muadili 42,70 K. saat gün• 
delik verilecekJ;ir. Taliplerin ,denemeleri yapılmak üzere, vesikala• 
riyle birlikte Ankarada cer dairesine İstanbulda Haydarpaşa işlet-
me müdürlüğüne müracaatları. (1419) 2-5069 

Kars Vılayeti Nafıa 
Direktörlüğünden : 

1 - Kars şehrine on altı kilometre mesafede bulunan Borluk 
menbaı sularının Nafıa ve Sxhhat Vekaletlerinden musaddak 12306Z 
lira 92 kuruşluk pro;e üzerinden ihale inşaatı 12-10-936 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle uzatılmı;ı ve pazarlığa bırakılmıştır. 

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

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

4 - Muvakkat teminat 9229 lira 71 kuruştur. 
5 - Proie!erin musaddak suretleri Ankara, İstanbul, İzmir vi· 

lavetleri Nafıa müdürlüğünde mevcud olduğundan burada tetkik 
edilecektir. 

6 - İsteklilerin kanuna uygun şekilde teklif mektuplarrnı ve Na
fıa Vekaletince bu işlerde ihtisası olduğuna dair ehliyetname ve 
mali iktıdarını mübcyyin vesaikle birlikte 2-11-936 pazartesi gü~~ 
saat 15 şe kadar Kars Vilayeti Encümeni Daimi Baskanlt~ına mu• 
racaatları lazımdır. (2197) 2-5027 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlübründ~n : 

Ankarada Bankalar caddesinde inhisarlar merkez satış deposuna 
ait ve keşif bedeli 302 lira 50 kuruş olan taban tamiri açık eksiltme•

11 ye konulmuştur. Talip olanların 20-10-936 günü saat 16 da % 7,5 ~~ 
22 lira 69 kuruş ilk teminat akçeleriyle birlikte inhisarlar başm~l 
dürlüğünde toplanacak k9mis!ona gelmeleri ilan olunur. ı-47 



izmi · ay ndırlıl{ 
Direktörlüğünden : 

1 - (47174) lira S kuruş ke!iiC bedelli Bergamada yeniden yaptı· 
rılacak cezaevi yapmnın 11-10-936 dan itibaren 20 gün müddetle 
kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kapalı eksiltme 2 ikinci teşrin 936 perşembe günü saat 11 de 
İzmir Bayındırlık Direktörliiğünde vapılıp ihalesi icra edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 sayılı 1..a• 
nuna gore hazırlıyacakları terninatlariyle teklifnamelerini ve Ba • 
Yındırlık Bakanhğmdan alınmış ehliyet vesikalariyle birlikte iha· 
le giinünde tayin olunan saatten bir saat evveline kac1ar komisyon 
reisine vererek makbuz almaları. 

4 - Bu hususta fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındır· 
lık Direktörlüğüne baş vurmaları. (1363 - 783) 2-4954 

A an) a (azası Belediye 
Dairesinden : 

1 - Alanyamn Dim Çayı kanalında 11766 lira 75 kuruş bedeli 
keşifli 3660 metre kanalın hafriyatı 6 teşrini evvel 936 tarihinden 
26 tesrini evvel 1936 tarihine kadar 20 gün kapalı zar fusuliyle ve 
26 teşrini evvel 936 pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üze
re eksiltmeye konulmustur. 

2 - İhale Alanya Belediye Encümenince yapılacak, teklif mek
tupları '7r 1,5 teminatla birlikte o gün saat 14 de kadar Alanya Şar-
bavlr~ına verilmiş olacaktır. ' 

3 - Taliplerin Nafıa işlerinde çalışmış ve hususi şartname ah -
kamı umumiyesini tamamen kabul etmiş olmaları mecburidir. 

4 - İşin tarihi mukaveleden itibaren üç av zarfında ikmal edil
rnesi meşruttur. 

S - Bu hususa müteallik fenni, hususi şartnameler, keşif evrakı 
ve .tef~rruat Antalya<la su işleri müdürlüğünde ve Alanya Belediye 
da~resınde mevcut olduğundan daha ziyade malfunat almak için bu 
daırelere müracaat edebilecekleri ilan olunur. (1349) 2--4945 

Bir·nci Umıımi Müfettişlikten: . . .. 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 28-9-936 tarihinde ihalesi icra edil· 

rrıek üzere münakasaya çıkarıldığı halde talip zuhur etmiyen Diya
rıbekirde sur haricinde imar planına göre ayrılmış olan yerde ya
pılac.ak birinci umumi müfettişlik ve kolordu kumandanlığı konak
lan ınşaatı münakasasr 20-10-936 tarihine kadar temdit edilmiştir. 
Bu inşaatın keşif bedelleri mecmuu (95.503) lira (36) kuru~tur 

2 - Bu işe aid §<ırtname ve evrak şunlardır ı 
1 

A - Eksiltme ş~rtndmrsi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hususi şartname 
E - Fenni 
F - Keşif 

,, 

G - Keşif hülasası 
H - Projeler 

. !stekliler bu evrakı (5) lira bedel mukabilinde Diyarıbekirde bi
rıncı umumi müfetişlikten alabilirler. lstanbul ve Ankara nafia 
ll1üdür1üklcri~e gönderilmiş olan nüshalarından okuyabilirler. 
v.. ~ - Eksıltme 20-10-936 salı günü saat (11) de Nafia müdilrlü
gu bınasında yapılacaktır. 

4 - Eksil t me kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksilt."lleye girebilmek için 
A.- Artırma ve eksiltme kanunun 17 inci maddesine uygun o

lara'k (7163) liralık muvakkat teminat vermeleri 
B - Ticaret odasına kayıtlı bulunup buna dair vesikasını gös

termesi. 
C - Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatna. 

rrıeye tevfikan Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet ve
sikasın ı haiz olması lazımdır. 

6 - T eklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Diyarıbekirde birinci umumi müfettişlik 
nıünaknsa komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihavet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka
patılmış olmasr JPz•mcJır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1232) 2-4780 

Erzurum Valiliğinden: 
Kapalı zarf usulile eksitme: 

21-eyHH-1936 da ihalesi yapılacak olan Erzurum erkeli muallim 
~ek•ebi ikmali in~aatına aid ilanlar 2490 sayılı kanunun 7. inci 
maddesi ahkamına tevfikan ilan edilmemiş olması hesabiyle bu in
§aahn 35-r,rn temdidine ve yeniden ilanına lüzum hasıl olmuştur. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum erkek muallim mektebi 
;yap ısının bitiriJ ınesidir. 

Keşif bedeli 242,S71 lira 48 kuruştur. 
2 - Bu işe aid §artnamcler ve evrak şunlardır J 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

C - Baymdrrlık genel şartnamesi 
D - İnşaata aid fenni şartname 
E - Keşif cedveli 
F-Proje -
Talipler projeyi Bayındırlık Bakanlığında, Erzurum bayındır· 

lık müdürlüğünde görebilirler. İstekliler şartname ve evrakı saire· 
Yi 12 lira 10 kuruş mukabilinde ilan mahalleri bayındırlık mUdür
lüğünden alabilirler. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ya;nlacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira muvalC

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

A - 1936 yılına aid ticaret odası vesikası • 
B - Bayındırlık Bakanlığından en aşağı yüz elli bin liralık 

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

evveline kadar Erzurum kültür direktörlüğü dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayt üçüncü maddede yazılı 
saate ka far gelmiş olması ve dış zafın mühür mumu ile iyice kapa· 
tılmış olması şarttır. Postada olacak geçikmeler kabul edilme. 

(1231) 2-4781 

Iafıa Veb:aletinden: 
25Teşrinisani 936 çarşamba günü saat 15 de Anliarada Nafia 

\1 ekaleti malzeme eksiltme komisyon odasında 5SMO lira muham
tnen bedelli (30) kalem atelya tezgahının kapalı zarf usuli ile ek
ı.iltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4032 liradır. 
Eksiltme şartname ve teferruatı Ankara Vekalet malzeme mü

dürliığünden 278 kuruş mukabilinde verilir. 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\'.lüdürlüğünden : 

Doktor Alınacaktır 
Ankara civarında istihdam edilmek Ü?'.ere bir doktor ahnacaktır. 

!eteklilerin istidalariyle Umum Müdürluk Sıhat Şubesine müra-
caatları. (1315) 2-4905 

Nafıa Bakanlığından : 
3 İkinciteşrin 936 salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı 

malzeme eksiltme komisyonu odasında 4050 lira muhammen bedelli 
30 ton yerli telgraf teli mübaya<>sı açık eksiltme usulü ile eksiltme
ye konulmuş.tur. 

Şartname ve bun:l müteferri diğer evrak parasız olarak malzeme 
dairesinden verilecektir. 

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

ka ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye gire~eklerin 3 İlkteşrin salı günii saat 15 de mal

zeme eksiltme komısyonunda bulunmaları lazımdır. (1370) 2--4992 

Yerli kok kömürü alacaklara 
Bilfunum Zonguldak Maclen kömürleri satılır. Depomuzda Zon

guldak Türk antrasiti de bulunur. 
Türk antrasitinin fiyatı vagonda teslim 27 liradır. Depoda 28 

liradır. 

Satış yeri istasyon açık 
0

kömür depolarıdır. Kooperatif yanında 
fakacak ve yiyer.ek ev sahibi. Mahmud Kara Ege oğlu. 

Telefon: 2743 ve :;341 
2-4954 

Burhaniye Belediye Reisliğinden: 
Burhaniye kasabasının elektrik tesisatı Nafia Vekaletince tas

dik ~dil~iş proje d.air~sind~ ve 2490 sayılı kanun mucibince kapalı 
zarf usuhyle 10-1. ıncı teşrın 936 tarihinden itibaren bir ay müd
detle eksiltmeye konulmuştur. Haddi layik görüldüğü taktirde 10 
2. inci teşrin 936 tarihine müsadif salı günü saat 14 de Burhaniye 
Belediyesinde Encümen huzurunda ihale edilecektir. 

Bu işin keşi~ bedeli 22727 lira 90 kuruş olup bunun %7,5Q mık
tan olan 1704 lıra 60 kuruşluk teminatı muvakkatanın nakden ve
yahut de:-ıetce muteber bir ~anka mektubunu ve bu gibi tesisatı 
muvaffakıyetle yapmış olduguna dair bonservisi ile Nafia Veka· 
letinden verilmiş müteahhitlik ruhsatiyesinin musaddak bir sure
tini eksiltmenin son günü olan 10-2. inci teşrin 936 tarihinden bir 
haf~a ev:-eli?e kad.ar Burhaniye Belediyesine yatırmış olmaları 
Ve }stekJılerın vprOJe ve §artnameleri İstanbuJ'da yağ iskelesinde 
yogurtcu sokagında 9 numarada komisyoncu B. Mitahat'ın nez-
dinde görmeleri ilan olunur. (1369) 2-4973 

ikbsat Vekaletinden : 
1 - Vek~letimiz Den~z Ticareti Müste§arlrğı için beher nüsha

sı 21X29 ebadında tahmınen (50) formadan ibaret 'Olmak üzere 
(12~0) nü.s~a (ARSIULl'..SAL.~ işaret kitabının bastırılması şartna
mesı mucıbınce on beş gun muddetle münakasaya konulmustur. 

.2 - Şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbulda Deni~ Tica
reti ve Ankarada Vekalet Levazım Müdürlüklerine müracaat etme
leri. 

3 - Münakasa 3-11-936 perşembe günü saat 10 da Ankarada Ve
kal7•Deni~ Nakl!yatı Umum Müdurlüğünde müteşekkil komisyon
da ıcra edılecektır. İsteklilerin % 7,5 hesabiyle (450) liralık mu
vakkat teminatı yatırılmak için Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri itan olunur. (1328) 2-4995 

l(onya Belediye Rei"liğinden ~ 
.11750 metre ~esa~e?~ vaki (Dutlu) .men~a suyunun Konyaya 

çelık borularla ısalesı ıçın mevcut profıl, plan ve proje mucibince 
fenni şartnamesine tevfikan yapılacak hafriyat, ferşiyat, inşaat 
(2070227) kuruş bedeli keşfi ile ve kapalı zarf usuliyle olbaptaki 
kanunu mahsusuna tevfikan 10-10-936 tarihinden 26-10-936 tarihine 
kadar 16 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

TALİP OLANLAR: 

1 - Keşif bedelinin % 7,S nisbetindeki teminatı muvakkate ak
çasını veya aynı mikdarda banka mektubunu ve bu gihi isler h~k • 
kındaki iktidar ve liyakatını müş.ir vesikalarını veya bir mühendis 
veya !en memurunun müşterek imzasını Belediye riyasetine ver • 
melen. 

2 -:- Yapılacak işler hakkında fazla malUmat almak istiyenlerin 
~eledıye I?ühendisliğine müracat ~ylemeleri ve ihale gününde tek
!ı!namelerın ıaat 15 e kadar Bcledıye riyasetine verilmesi tuzumu 
ılan olunur. (1348) 2-4944 

---------------------------_.:;.,~·--------
Ifukl~reli Vilayeti İskan 

DirelitÖrlüğünden : 
Kırklareli villyeti merkez kazası için 34274 Marsilya benzeri 

v~ 688 Mahye kiremidi satın almınak üzere 20 gün müddetle açık ek
sıltmeye çıkarılmı§hr. 

Eksi~tme 21-10-936 pazartesi günü öğleden evvel saat 10 da 
Kırklareli iıkSn mUdUrlilğünde yapılacaktır. 

Bu işe z:nüteallik şartnameler, ANKARA, İST ANBUL ve KIRK
LARELİ ıskan müdürlüklerinde bulunur. İstekliler her gün göre
bilirler. 

. Eksiltrneye iştirak edeceklerin muhaınmen bedelin % 7,5 nis. 
beti olan 213 lira 50 kuruşluk teminat akçeleri ile muayyen vakitte 
Kırklareli iskan müdürlüğünde bulunmaları ilfuı olunur. (1230) 

2--4782 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 
İkinci vakıf apartımanındaki mağazalardan bir kısmınln okuma 

salonu haline ifragı için yaptırılacak kütüphane, okuma masası ve 
iskemlesi, kalörifer dolabı ile plafonyer lamba, açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Bu işin muhammen lteşif bedeli (2235) liradır. 
l - Bu iş için isteklilere verliecelr evrak şudur: 
A - Eksiltme ve fenni tartnaıne ve resimler, 
B - Mukavele örneği. . 
Bu evrakı alabilmek ve eksiltmeye girebilmek için ou gibi işleri 

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

2 - Eksiltme 36.10.936 tarihine gelen pazartesi günü saat 14 de 
Ankarada vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdüriyetinde topla· 
nacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için ietcıklilerin "(167) lira (62) liu-İsteklilerin teklif mektuplarının resmi gazetenin 7-5-936 tarih 
".e 3297 sayılı nushasında çıkan talimatnameye göre Nafia Vekale
tınden alınmış vesika ile birlikte 25 Teşrinis3ni 936 çarşanba günü 
saat 14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri 
lazımdır. ( 1256) 2-4875 1 

ruş teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikayı aynı günde 1 
komisyon r.eis~iğine göstermesi lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanuııun l7. jnci maddesine uyguaı snuvakl<at te• 
minat. (1241) 2-4807. 

Pek yakında: FRANSA İHTİLALİ 

Şarapla.r Ucuzluyor 
İnhisarlar Başmüd ürlüğündeıı : 
1 Teşrinisani 936 dan itibaren idaremiz mamulatı şarapkır aşa

ğıda görüldüğii veçhile ucuzlatılmıştır. Bayilerimizin elinde bulu
nan eski fiatlı şarapların fiat farkı kendilerine iade edilecektir. Bu
nun için 25 kuruş pullu bir beyanname ile 31 teşrinievvel 936 aksa
mına kadar ellerinde bulunan o:arapların mikdarını satıs şubemize 
bildirmelidirler. O tarihten sonra g-elecek beyannameler kabul edil
miyeceği gibi beyanname haric:nde kalan şarapların fiat farklarr da 
verilmiyecektir. Ona göre müracaatların vaktinde yapılması ilan 
olunur. 0422) 

Hacmi Eski fiatı 
Saııtilitre Kuruş 

Yeni f;atı 
K u uş 

70 50 
200 
340 180 

45 
85 
1ıs 

Roş şişe 10 kurusa geri alınır 
Boş şişe 15 kuruşa geri alınır 
Boş şişe 25 kuruc;.a ~eri almır 

2-5041 

DENİZ LEVAZIM SATIN AT""' ı\ KOMİSYONUNDAN: 
Tahmin edilen bedeli (21500) lira olan (25000) kilo sadeyağ, 26 

10.936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usu
liyle alınacaktır. 

Muvakkat teminatı ('61 2) lira (50) kuruş olup şartnamesi ko· 
misyondan hergiin parasız verilir. 

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

(1883) 2-4882 

Anli~ra inh · sarlar 
Başmüdürl~Oiinden : 

Akçe koyunlu tuzlasında metruk 14 gölGn keşifnamesi veçhile 
esaslı tamiratı şartnamesiyle miinakasaya konulmuşıtur • 

Eksiltmeye iştirak edecekler bedeli muhamminin yüzde yedi bu
çuğu olan 116 lira 93 kuruş muvakkat teminat parasiyle birlikte 
6-11-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada bankalar caddesınde inhi
sarlar ba:ımü•lürlüğünde toplanacak ihale komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (14441) 2-5071 

Divanı J\luhasebat Riyasetinden : 
<J 

Siverek malmüdürlüğünün 933 yılı idare hesabının mahkemesi 
neticesinde tahakkuk memuru Sanile iş görmüş olan tahrirat ld
tibi Neriman hakkında sadır olan 306 sayılı ilam muamileyhin ika
met mahalli malfun olmamasına binaen kendisine tebliğ edilememiş 
olduğundan hukuk usulü mahkemeleri kanununun 141 inci madde
si hükmünce tebliğ makamına kaim olmak üzeer keyfiyet ilan olu-
~~ ~ ' 

İşbu ilan 16 - T. Evvel - 936 tarihinden itibaren daire dahilinde· 
ki levhaya as·lmıştır. (1452) , 2-5078 

Emniyet işleri Umum 
l\f üdürlüğünclen : 

1 - 936 senesi için zabıta memurlarına yaptırılacak 1700 adet 
kaput 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Kaputların ihalesi 5-11-936 perşembe günü saat 15 de An -
karada Emniyet işleri umum müdürlü/.inde teşekkül eden komi:.-
yon huzurunda yapılacaktır. ' 

3 - Eksiltmeye girecekler kaputların muhammen bedeli olan 
23120 liranın% 7,5 nisbetinde 1734 liralık muvakkat teminat mek
tubu veya makbuzu ile 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü madde
lerinde yazılr belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale vaktinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

4 - Taliplerin nümune ve şartnamesini görmek ve fazla izahat 
almak ii:rere her gün sözü geçen komisyona müracaat etmeleri. 

(1449) 2-5072 

Vakıflar Umum Müdüı,.lüğünd .n: 
İkinci Vakıf Apartımanı Seneliği 

Mahallesi Sokağı Kopu No. Daire No Lira K 
Kızıybey Gökçeoğlu 2 2 1788 00 

Yukarda yazılı ikinci vakıf apartıman dairesi 1-11-1936 dan 
31-10-937 gününe kadar bir yıl için kiraya verilmek üzere 20-10-1936 
gününden itibaren on iki gün müddetle açık arttırmaya konmuştur, 
İhale 31-10-936 cumartesi günü saat on buçuktadır. Tutmak ve şart
larını görmek lstiyenlerin her gün evkaf apartnnanında varidat mü .. 
dürlüğüne gelmeleri ilan olunur. (1753) 2-5079 .. 

l{onya Belediye Reisliğinden : 
Konyanın bugünkü 1000 hektarlık vüsatiyle 1/500 1/ 1000 1/2000 

mikyaslarrnda haritas•nın Bayındırlık Bakanlığınca şehir ve kasa
baların halihazır haritalarının alınmasına dair tanzim ettiği şartna
meye tevfikan yapılmak şartiyle 15000 liri muhammin bedelle 1'C 

kapalı zarf usuliyle olbabtaki kanunu mahstısuna tevfikan 17-10-936 
tarihinden 2-11-936 tarihine kadar 15 gün mfüidetle munakasaya ko-
nulmuştur. > 

Talip olanlar: • ı 

1 - Muhammen keşif bedelinin% 7,5 ni9betindeki teminatı mu
vakkate akçesini veya aynı mikdarda banka mektubunu ve şehir ha
ritacılığındaki maharetinin, ihtisasının ve bu p-ihi işler hakkındaki 
liyakatının Bayındırlık Bakanlığınca tasdik r · •ş resmi vesai -
kini Belediye Riyasetine vermeleri. 

2 - Kapalı zarfların 936 senesi 2. inci tesrininin 2. inci paıart~-
ıl günü saat tam 15 e kadar belediye riyasetine verilmesi. : 

3 - Bu hususta fazla malUmat almak istiyenlerin Belediye MU. 
hendisliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. (1446) 2-5015 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK HAKlMLİGİNDEN: 
Başkır mahallesinin dede bey sokağında 17 No: evde veya yeni 

yapılan istasyon anbarı yanında '!leyyar köfteci Satılmış oglu 3:ZO 
doğumlu Ahmet nam diğeri köfteci Kayanın Ahmede. 

Ankara belediye vekili avukat Hüseyin Fevzi tarafından aleyp 
hinize ikame olunan 250 lira alacak davasında cari muhakemesinde 
iddia olunan paranın Ahmet imzalı müzayede kaimesi ve şartname 
ile ispat olduğu cihetle imzalarının ehli vukuf marifetiyle istiktap 
olacağına mahkemece karar verilnıiş ve ba ij için 20 gün mühlet 
ita edilmiş ve bu baptaki muhakcmde 13-11-936 cuma günü saat 
10,5 ğa talik kılınmış olduğundan yevmi me.zkurda istiktap içi• 
mahkemede bizzat hazır bulunmadığınız ve kanuni bir vekil gö • 
dermediğini.z takdirde gıyaben tatbikat ve • istiktap icra olacaiı 
ilaner:ı tebliğ olunur. 2-5082 
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Miis. Si 

zır ınız 
n ıisar ar Ankara 

Ba§nıüc1iir ·· ~iiiıden: 
inhisarlar idaresi sayın Ankara halkının atıs poligonuna göster

dikleri bü'tiık ragbeti nazarı itibara alarak Cumuriyet ~~ra?1~n~a 
poligonda bir atış müsabakası tertibine karar vermiş ve bırıncı. ıkın 
ci, Üçüncü derecede kazananlara pek zarif ve kıymetli mü~fi.fatlar 
tahsis eylemiştir. Müsabakaya girm k istiyr.clerin 27-teşrınıevvel 
- 1936 akşamına kadar poligona müracaatla açılan d !tere ka_Yıtları
nr yaptırmalarını ve oradan müsabaka hakkında malıımat edınmelc-
rini rica ederiz (1442) 2-5060 

n Kül hğınd •• ur a a 
l - Sanat okullarındaki münhaller için müsabaka imtihanı ile 

mar1U1goz, demirci, tesviyeci. elektrikçi ve dökümcü öğretmen alr
nac ktır. 

2 - Müsabaka imtihan•nda kazananlar namzed kaydedilerek mu
vaffakiyet derecelerine ve ihtiyaç oldukça ~ırası ile tayin edilecek-
lerdir. • 

3 - Kazananlardan tayin edilenlere, muvaffakiyet derecelerıne 
g&e, 75 - 125 lira ücret verilecektir. • ~ . 

4 - Müsabaka imtih .. nma gireceklerın aşagıdakı şartları haiz 
olmaları lazımdır. 

a) Türk olmak, . 
b) Dogum yılı 19ll (dahil) ve 18'l6 (dahil) arasmda olmak, 
<!J Sanat okulları, veya askeri saant okulu mezunu olmak yahut 

~n ;ı.z orta derecede tahsil görmüş olmak. (eski rüştiyeler dahil) 
d) Veya ilkokuldan mezun oldu ctan sonra l{) yıl marangozluk, 

demircilik, tesviyecilik, elektrikçilik ve dökümcültik sanatlarının 
birinde bir fabrika veya atelyede veya serbest olarak çalışmış olmak. 

e) Halen bu fabrika veya atelyede serbest olarak kendi sanatın
da çalışmakta bulunmak ve bu çalışma 5 yıldan az olmamak şarttır. 

S - İstekliler, 
• a} Kiiltür Bakanhğlna hitaben yazılmış istida, 
b) Nufus tezkeresi, okul sehadetname veya vesikası, 
c) Öğretmenliğe mani sıhhi bir özürleri bulunmadığına dair tam 

teşkilatlı bir heyeti sıhhiyeden ahnmış rapor. 
d) Başlama ve ayrıln:ıa tarihleri, mesailerindeki ve sanatındaki 

muvaffakiyet dereceleri zikredilmek suretiyle çalışılan yerlerden 
alınmış belgeler, (serbest olarak çal~mış olanlar Ticaret ve sanayi 
odalar•ndan belge alacaklardır). 

e) Başı açık olarak çıkarılmış 4 adet vesikalık fotograf. 
O Polisten alınmış bir hüsnühal mazabtası ile birlikte 31. teşrl

tıievvel- 1936 ak:,amına kadill' Kültür Bakanlığına müracaat edecek
lredir. 

6 - Demircilik, marangozluk, tesviyecilik imtihanları Ankara. 
İzmir İstanbul; döküme lUk imtihanları Bursa ve İzmir, elektrik· 
çilik imtihanları Ankara Ye 1 ;tanbul Sanat Okullar·nda yapılacağın
da,n istekliler hangi okultarda imtihana girmek istediklerini istid-
larında bildireceklerdir. (1435) 2-5064 

Açık eksiltme ilanı · 

Nafıa \rekaietinden: 
t - 14-10-936 ~nü ihale&i yapılmak üzere açık eksiltmeye lCon

.m olan Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü teşrih odasında yapı· 
laca:k- ahşap galeri inşaatına istekli çıkmadığından on gün daha ur:a
tdrnrştır. 

Ke if bedeli: 2701 lira 43 kuruştur. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi , 
8 - Mukavele proıesi, 
C • Bayındır! k işleri t?enel şartnamesi 
D • Hususi şartn~ ve tarifname ' 
E ~ Keş.if cedveli, ' 
F ·Proje. 
İsitycnler bu evrakı 13kuruş bedel mukabil-inde yapr işleri 

aunıım müdürlüğünden alabilirler. 
,3 - Eksiltme 24·1().;936 cumarthi günü saat il de Nafıa Veka • 

l~ttnde yapı işleri eksiltme komisyonu odl\fimda açık eksiltme usu • 
hyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 182 lira 61 kurus mu
vakknt teminat veitnesi ve ehliyet vesikası göstermesi lazımdır. 

İ&teklilerin bu ve.saiki havi zarfları 3 üncü maddede yazılı saat
ten bir asat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 
,rnukahilinde vermesi mukta?.idir. (1445) 2-5076 

1Sir VC1'İraen bin kazanabılirsin, Birini kaybcdt'rıen paran fıcba .,1~ 
IDl!.m ıştır. Hem yüzlerce •atanda,ını zengin etmi, hem de yurdu • 
llUJ1 göklerine birkaç filo katmıt olursun. Bu yüılen:e zcoaiodea 
1tirioia ~e ıenio olnuyacaimı kim iddia edebil~. 

Kuru./ 

Maliye. 
• 

Muavinliğ. l 

r aliye Teftiş Heyetmfleıı: 
35 ~ ·ra maaşlı Maliye Müf~ttiş Muavinliği için 14/ ikinci-

kanun 937 tarihinde imtihan yapılacaktır. .. 
Aranılan şartlar şunlardır: A) Memurin kanununun 4 un;

cü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak. B) ı .: ~anunusanı 
937 tarihinde yası otuzdan fazla olmamak, ~) M~lkıye ":~k~e-

F. b inden (sıyasal bilgiler okulu), hukuk fakultesın~c n, Yuksek , 
Ticaret ve İkt sat mektebinden "'eya bunlara muadıl derec7de· 
ki ecnebi me .teplerden mezun olmak. D) yapılacak tahkıkat 
neticesinde ahlak ve seciyesi m r sait bulunm~. 

İmtihana talip olanlar 5 - ikincikfinu!'1 - .1937. t~r~hine ka
dar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş Heyetı Reıslıgıne ;trzu
halla m üracaat edeceklerdir. Arzuhala şu .evrakın raı;>tı lazım· 
dır. A) Nüfus cüzdanı ve adre ·• B) kendı el y~ larıyle ter
cümeihal huliisası (memuriyette bulunanlar mu_ddet ve sure

l\1anisa Valilibrinden : 

ti hizmetlerine dair resmi vesika raptedec:klerd~r.) C) A~ker
liğini yapt ·ğına dair resmi vesika (asker}ıkl~ ::ııakası kesılme
miş olanlar tecil edilmislerEe imtihana gıerbılırleı: . . Kazandık
ları takdirde ancak namzed olara'..: kabul olunahıhrler. ) D) 
Mektep şehadetnamesi veya tasdiknamesi E) sağlam ve yolcu
luğa mütehammil olduklarına dair hükümet doktorunun ra- ~ 

1 - Turgutlu - Manisa yolunun 4 + 430 - 17 + 436 ncı kilo
metreleri arasında ~ose inşaatı (32346) lira 89 kuruşluk ke:lifname
si üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid fenni şartname, eksiltme şartnamesi. mukavele 
projesi ve keşifnamc (162) kuruş mukabilinde Manisa Nafıa Mü
dürlüğüne.len alınabilir. 

poru. 
Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki imtihana talıi tu

tulacaklardır. Tahriri imtihan Ankarada ve İstanbulda ve mu
vaffak olanların şiafhi imtihanı Ankarada yapılaca:tır. 

imtihan provamı: • . . . 

3 - Eksiltme 5-11-936 perşembe günü a&a.t 11 de Manisa Vilaye-
ti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

ı -: Maliye A) Bütçe (ihzarı. it tbıkı. tasclık ~e kont~olu), 
muhasebei umumiye kanunu hükümleri, B) vergı nazarıyele-

4 - Eksiltme kapalı zarf usqliyledir. 
S - Muvakkat teminat mikdarı (2426) lira iki kuruştur. 

ri, ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı vergiler ( sedütlü verg~ler. ;ı 
veraset ve intikal vergileri, istihlfilc üzerinden alınan vergıler, 
Gümrük, inhisarlar, harçlar) Türkiyedeki vasıta~ız ve vası· 
talı vergiler, C) Mahye Vekaletinin merkez -;'e vılayetı:r t:s
kilfttr, D) istikraz nazariyeleri, tahvil, amortısman , Turkıye 

6 - Ek:>iltmeye ,J!ireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli
yet vesikası ve 1936 yılına aid ticaret odası vesikalarını ve muvak
kat teminat makbuzlarını kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı 
zarflar'ın ihzarında n; " teahhitlerin 2490 asyılr kanunun 32 inci mad
desine riayet etmeleri şarttır. 

düyunu umumiyesi, . . . 
2 -: lktısat: A) (istihsal, tedavül. nakit ve itıbar, ınkısam 

ve istihlak bahisleri), . . 
7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı nrflarını 5-11-936 

perşembe günü saat ona kadar vilayet daimi encümeni reisliğine 
vermeleri ve posta ile J?;öndereceklerin 2490 sayılı kanunun 34 üncil 
maddesine riayet etmeleri şarttır. (1447) 2-5074 

3 -: Mali ve ticad hesap, basit ve mürekkep faız, ıskonto, 
faizli hesabx cariler, 

4 -: Hendese: (satıh ve hacim .mesahaları) 

l\1evva tuzu 

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

lıkları önler. Hazmı holaylaştmr. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

J(irahli Ev 
Aranıyor-

tki odalı banyosu olmak şart
tır. Ulusta Y. S. Rumzuna bil
dirmeleri. 

Satılıl{ Çiftlik 
Çankayanrn arkasında evi. 

ahırı, samanlığı akar sula:ı, 
meyvah meyvasız agaçları, ınek 
leri, Ligorn t~vukla~ı ve fen.~i 
kuvanları ile ışlcr bır halde ku
çük bir çiftlik satılıktır. Anadu
lu oteli bitişiğinde Yapıboya 
evine müracaat. Tel. 1431 

.... :'9'; .... *~ .. :.'. :9':1A'~:.: ................. ~ ~ .. ~ 

~ Fransadan getirtmiş olduğu ~4 

~~Yeni şapka koleksyonu ile ~: 
BayanZOE ~~ 

~ 

FRANSIZ 
Mürebbiye aranıyor Posta ku

tusu 92 Telefon 3102 2-5006 

lmtiyu sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MUdUrü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

ıt~; .. ŞA'i;;t~ı·~~,,~ 
Beher Beher ~ 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi - -
2 300 3 200 ~· 
4 150 5 100 ~ 
6 80 7 40 ~ 
! 30 lcuruRtur. ~ 
ı - Hayır işleri~e ve yeni . 

çıkan kitaplara aid ilinlardar. 
% 15 tem:iUlt vapılrr. 

2 - Zavi ill'in bedelleri 
maktu yüı otuz kuruştur. ~ 

3 - Tebrik. tesekkür. ev- ~~ 
lenme. vefat ve katı alaka ~ 
ilanlarından maktuan be!t lira ~ 
ahnır. ~~ 

ABONE S RTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 
9 
s 

30 Ura 

5 -: Ticari usulü defteri (esaslı ve pratik malumat) 
6 - : Hukuku idare, memurin ınuhakemat k.anun~: ce~a 

muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerıne mutealhk 
hükümler, ceza kanununun memur suçlarına ait krsmı, ka.nu
nu medeni ve borçlar kanunu ile ticaret kanunlarının malıye-
yi alakadar eden hükümleri. . . 

7 -: Türkiyenin tabii ve iktısadı cegrafyasr ve tarıhı hak-
kında malumat. . .. 

8 -: Ecnebi lisanı (Fransızca, Almanca veya mgılızceden 

biri). • ·~· l 1 .. 
İmtihan neticesinde Müfettiş Muavınlıgıne a man ar uç 

sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında m~vaffak ol~rl~r~ 
Maliye Müfettişliğine tayin edilecekler ve hır sene StaJ ıçın 
Avı;upaya gönderileceklerdir. (1436) 2-5065 

Valiliğinden : 
Etlik öküz alım tavanının betonarmeye çevrilmesi i~i 23.10.Cl36 

cuma günü saat 15 de vilayet Nafıa müdürlüğü odasın~a toplanan 
eksiltme komisyonunda ihale~i yapılmak üzere açık e~sıltmeye ko· 
nulmuştur. 

Keşif bedeli 3989 lira 42 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 299 lira 25 kuruştur. 
İsteklilerin teminat mektuplariyle birlikte yukarda yaı11ı gün 

ve saatte komisyona gelmeleri. . • .. • • . 
Buna aid keııif evrakı ve şartnamelerını gormek ıstyıenlerın her 

gün Nafıa müdürlüğüne müracaatları. (1273) 2-4835 

D. D. Yolları ve Uma larıUmum Müdürl~Oüııdcn : 
ı inci ~şletme rnıntakasında Haydarpaşa - Ankara battı Uzerinde a~ağına mevkii, nıiktarı muhanuue.n 

bedeli ve teslim müddeti, muvakkat teminatı yazılı 6 mahalde balast ıhzar v~ vagonda veya ocakta tesh-
mi kapalı zarf üsulü ile ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. . 

Eksiltme 27-10-!>36 salı günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1. inci işletme komısyo· 
nunda yapılacaktı•". . . . ~ • . _ 

35280 liral.k i~e .ait şartnamelerle mukavele projesi 90 kuruş mukabıhnde ve dıger ışlere aıt şartname 
ter ve mukavele projeleri de parasız olarak komi~yondan verilmekt~~ir. , 

isteklilerin 2490 No. lu arttırma, eksiltme ve ıhale kanunu rnucıbınce ve. şartna~e?e >:azılı ~hlıy~.t 
ve diğer vesaikle ve her iş için hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzlarıyle her ıkı t~slım şe~lıne go-
e fiat teklifini havi zarfların üzerine hangi mahaldeki balast için olduğu yazılmak suretıyle eksıl~e sa

r t' den bir saat ~vel tndkbuz mukabilinde Haydarpa şada komisyon reisliğine vermiş olm~ları ve tekhf sa
~i 

1

~erinin de eksiltme günü saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca iuıhat almak istiyenlerın de Haydarpa-
şa~a Yol baş müfe ttişliğine müracaatları lazımdır. (1258) 2-4876 

Mevkii 
Doğ. nçay 
Mekece 
Mekece 
Vezir han 
Bozüyük 
Polatlı 

Beher metre mik' ap 
muhammen bede 1i 

K.T,.M. Vagonda teslim 
147 + 800 147 Kuruş 
184 + 000 138 .. 
186 + 000 138 " 
211+000 138 " 
258 + 000 147 " 
t79 + 000 138 .. 

Oca!tt:a 
Teslim 

143 Kucuı 
134 
134 
134 
143 
134 

Müddeti 
teslim 

9 Ay 
6 .. 
9 .. 

6 " 
9 .. 
6 .. 

Bedeli 
35280 

5520 
19320 
552\) 

22050 
6900 

Mik. 
24000 

4000 
14000 

4000 
15000 
5000 

Muvakkat 
teminatı 

2646 
414 
1449 
414 
1654 

517 1/ı 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

KANUNDAN KAÇILMAZ 

Silvia Sidney - Phlips Holmes 
811.§tan başa Atk. ihtiraı, ve 

Heyecan 
ilaveten : En yeni Dünya Hava· 
disleri ve Afgan Harbiye Nazırı· 
nm memleketimize teşriflerine 

aid intibalar 

BUGUN BU GECE 
Yeni mevsimin en nefis opereti 

öPUŞMEDEN YATILMAZ 
Lia.ne Haid - lvan Petrovich 

ve iki güzide komik: 
Theo Lingen - Hans Moser 

Ayrıca : Canlı Resimler 
Saat 10 da Halk matinesinde 

AL Ti KARILI KRAL 

Bir sinemada gösterilen D. Habe.rl eri diğerinde gösterilmez. 


