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Giindelik. 

PAl\tllK 

İnönü, Adana'da pamuk müs
lahsilleriyle uzun temaslar yaptık
dan sonra, şimdi de, Ege çiftçile
ri arasmda tetkiklerine devam e
diyor. Nazilli'de ve İzmir'de ko
nuştuklarını telgraf haberi olarak 
illdık. Basbakan pamuk müstah
&illerinde~ bir çok şeyler sordu},. 
lan sonra, her zaman olduğu gibi, 
lneseleyi hakiki unsurlarına irca
tbniş \'e bunları en vazih hatlar i
çinde şöylece telhis eylemiştir : 

1 - Döviz veya altın tedariki 
İçin, yahud Türkiye'yi. kuracak 
\1e koruyacak şeyleri dışardan her 
ıaman emniyetle ve bolca alabil
b:ıek için, en kuvvetli tedbir, çok 
l>amuk yetiştirmektir. 

2 - Pamuğumuzun bugünkü 
fiatı, dünya piyasasına göre yük
&ektir. Bu memnuniyet verici lıal, 
Çok devam edemez. Cihan fiatla
llna intibak zaruretini düşünmeli
)İz. 

3 - Ancak fiatların ımşı, 
tnüstahsilin hayat şartlarını dar
laştırmamalıdır. Esas, istihsalin u
tkuzJatılmasıdır. Devlet bu yolda 
endine dü~en tedbirleri hemen 

alacaktır. 
4 - Müstahsil de daha iyi 

tinste, daha çok pamuk )·etiştir
lneye gayret etmelidir. Bunun için 
lek tek her müstahsile düşen vazi
~eler olduğu gibi. topluca başarı
acak bir çok işler de vardır. 

Pamuk müstahsilleri lnönü'nün 
h\l direktiflerini alırken mücerred 
~e nazari bir tavsiye karşısında 
"Ulunmadıklarını içten duymuş 
olacaklardır. 

Başbakan yeni işaretleriyle, 
lii.r'k müstahsilini yıJlardanberi e· 
'ne~•le hazırlanan ve bilgi ile ay
dınlanan bir çalışma sahasına sev
ketmektedirler· Devlet, iklimleri
ltlize uyan pamuk cinslerini yıllar
ta evvel kurduğu istasyonlarda 
fenni araştırmalar yaparak tayin 
~tnı· tir. Geçen yıl çıkan bir ka
lıun her mmtakanm pamuk cinsi
l\i tesbit etmiş ve tohumların soy· 
'~zlaşmaması için pamuğun eki
~ş ve işlenişini kayıdlar altına 
OYIJluştur· 

Devlet bazı pamuk mıntakala
~1r ·:a büdcesinden para ayırarak 
İ~ıama tesisatına giriştiği gibi vi
l aYetlerin, köylerin mahalli sulama 
7!ebbüslerini başarabilmeleri i
~ 'l de kanuni imkanlar hazırla
t: -'§tır. 

. Milli bankalarımız pamuk is
\ı saline daha geniş ölçüde kredi 
tahsis ettikleri gibi devlet de zi· 
)ai kooperatif kanunlariyle, ufak 
ttedi ihtiyacını gidermek yolunu 
~Çrnıştır. 

Bunlarla pamuk müstasilinin bü
li.in kolaylıklara kavu-:muş olduğu
llu ifade etmek istemiyoruz. An
tak İnönü Hükümetinin, yıllar
danberi sürekli bir çalışma icinde, 
llarnuk istihsaline verdiği ehemi
Yeti tebarüz ettirmek, bir vazife 
)lduğu gibi alınacak yeni tedbir
. trin yüksek kıymetini ölçmek 
l . 
b~tn de bunları hatırlamak en ta-
ıi bir şeydir. 
. Başbakan tetkikleri sırasında 

~1.tndiye kadar alınmış olan ted· 
~trlerin neticelerini de ara§tirmış
~rdır. Seyahat mıntakalarmdaki 
~emur. münevver, müstahsil, bu 
t~dhirler üzerinde lnönü'ne vere
t~kleri cevabı hazırlarken, hepsi 
~e, kendilerine düşen vazifeyi ne 
.. adar yerine getirmiş oldukları 
~.~erinde geniş bir iç mürakabe-

1 Yapmışlardır. Başbakanın hum
~~)ı mesaisini dikkatle takib eden 

\tlün yurddaşlar da, şimdi onun 
~~ '1evi huzurunda, bu iç müraka
~· ni yapmaktadırlar. 

Kemal ÜNAL 

• 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

altes 

• • • · mız 
civar nda 

<lün 
bir 

Atatürk dün saat 18.30 da misafiri
miz afgan harbiye veziri Altes Mahmud 

Hanı, refakatinde afgan büyük clçic;i 
Sultan Ahmed Han, Afga.ıistanın Ber· · 

otorayla Aı J ara 
• • 

gezıntı yaıltı ar 
re Palasta verdigi ziyafette aşağıdaki 
nutku söylemiştir: 

Geııeral Kii:::;ım Özalıı'm 111111.·u 
"- Sayın Vezir Hazretleri, 

Evvelki akş:wıki suvarerlc muhterem misafirimizin Afgan elçisi ve Geııcral 
Kaurn Özalp ile birlikte 

lin elçisi ve afgan erkanı harbiyei umu- ı Dost ve kardeş Afganistanın çok de-
miye reisi bulunduğu halde kabul etmiş ğerli harbiye vezirini bugün aramızda 

ve Reisirumurun yanında hariciye veki- görmekle hissettiğim sevinç çok büyüktür. 

~ - ~~~--!Wlllll!I 

E .. , ell:i akpmki suvareae !lı~ Bakanı mrz Yugoslavya cl~isiylc konu§urken 

limiz Dr. Tevfik Rüitü Aras bulunmttş· 
tur. 

Atatiirk sayın misafiri bir saat nez
dinde alıko; ınu:.t..ır. 

Türk ve a!gan milletleri çok eski za
manlardan beri aralarında mevcud olan 

~ 

karşılıklı dostluk hissiyatını bundan on 
beş sene evvel bilfiil teyid ve ve tevsik 

Suvarede Dış işler Bakanımız lr an biiyük elçisiyle konuşuyor 

lU uhterem nıisa/irimizin 1 
~ezin tileri 

Şehrimizde bulunmakta olan afgan 
harbiye veziri Altes Şah Mahmud Han 

dün otoray ile Ankara civarında ve Yah~ 
§İhan istikametinde bir gezinti yapmış· 
tardır. 

Bu gezinti esnasında Altese general 
Eyüb ile diğer mihman:larları ve mai
yetleri refakat etmi\ilcrdir. 

ol• ... 
Milli Müdafaa Bakanı Kfızrm Ö/.alp 

•velki akşam Afgan Harbiye Vezirı Al
tes Şah Mahmud Han ~erefinc A11k.l· 

ettiler. o zamandan beri her an artmak
ta olan bu dostluk iki milleti birbirine 
artık çözülmez kardeşlik bağlariyle bağ
lamıştır. 

Afganistan'a aid her işi kendi işimiş 
gibi görmeğe. afganlıların her duygusu 

ile yakından alakadar olmağa alışnu:j bu
lunuyoruz. Meınleketinizin terakki sa· 
hasındaki azimkar adımlarını yakından 
takilı ederek zevk ve gurur hissettik. Bu 
meyanda kardeş milletin kuvvct!i temel
lere istinad ettirerek yül~seltmcğe başla
dığı ordu bugün sizin feyizli idarenizde 
şerefli vazifesini görecek hale gelmiş bu-

(S!Jntı 5. inci sayfada) 
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Şark: deıni ~yolları 
Mübayaa müzakerelerine 

dün de dev~m olundu 
Şaı·k demiryolları isletme imtiyazı

nı satın alma müzakeresine dün de de
vam edilmiştir. Heyete ayrıca Mösyö 
Şasölye namında bir murahhas daha iş
tirak etmiştır. Evvelki gün takarrür e

den mevzular dairesinde murahhas he
yetin yazı He verdigi teklifi ihtiva eden 
maddelerin her biri iızerindc ayrı ayrı 

görüşülerek İcab eden teknik tetkiklere 
girişilmiş ve miizııkcrelerin norma] hır 
surette inkişaf etmekte bulundugu ha
ber alınmı tır. 

Belçilia l ·· liüıneti 
Reksizm'le mücadelemi 

edecek? 

B. Dögrel ve karrc:r 

Brüksel, 20 (A.A.) - Hükümctin 
Reksizm'c karşı ciddi ve kati bir miıca
deleye girişmiye karar vermiş olduğu 

sanılmaktadır. Sosyalistlerden dış isler 

bakanı B. Spaak, geçenlerde söylemiş 

olduğu bir nutukta hükumet partileri
nin hirlesmiş olduklarını ilan etmi ·tir. 
Dün de milli liberal meclis, hükümcte 
yardımcı olacağım bildirmistir. Lö Su
var gazetesi, bugün mülhem olduğu asi

kar olan bir makalesinde diyor ki: 
"Hükümet, memleketi neticesi belci

kab'Jarın hürriyetlerinin zail olmasın
dan, bütün sosyal sınıfların sefalete 
dü mesinden ha ka bir şey olmıyc.cak 

(Soııu 3. iincii sayfada) 

HER YERDE 5 KURUŞ 

l. Ei cmann 
Moskovadan hareket etti 

B. Eidemarm 

Moskova. 20 (A A.) - Ossoviokin 
mrkeı:i konseyi ba~kanı B. E" 1 ınann 
bir sovyet heyeti baş.nda olarak, türk 
milli bayramı şenliklerinde hazır bu .. 
lunmak üzere Ankaraya h3reket etmiş-

(S~:mu 5. inci sayfada) 

asl>akaııımız 
' Manisaya hareket etti 

İzmir, 20 (A.A.) - Bir müddetten• 
heri şehrimizde bulunmakta olan başba• 
kan İsmet İnönü bu sabah aaat 8 buçuk
ta yanındaki zevat ile birlikte trenle Ma. 

nisaya hareket etmişlerdir. Basbakan İs• 
tasyonda samimi tezahüratla u~urlan· 
mıştır. 

lfoşbalmnmıızuı lzm;,.·,fold 
µöriismcleri 

11.mir, 20 (A.A.) - Basvekil İsmet 
fnönü 18 ilkte:jrin pazar gitniı saat 10 
da İ?.mİr hallrnvinde çiftçilerle görüsme .. 
ge ha ~1amıştır. Halkı.:vinde izmir'in bil· 
hassa pamukla alakadar olan sekiz ka
zasrndan vatandaşlar bulunuyordu. Baş· 
vekilin göriişmesi bir öğle fasılasındatt 

sonra saat 20 ye kadar ve 19 ilkteşrin 
pazartesi saat 1 O dan 15 e kadar devam 
etmiştir. Başvekil öğleden sonra ziraat 
mektebini görmüş ve mücadele istasyo
nunun tetkiklerini dinlemiştir. 

Dört senelik alnıan planı 

Planı B~ Gö ·ng gerçekleşt· ece 

Dört sene soııı .. a 
devletlere 

Almanyan ıı yal,~nıcı 

i ıti yacı li.alınıyor 
Berlin, 20 (A. 

A.) - B. IIitler 
aşağıdaki emirna
meyi im~alamıs· 
tır: 

Kongrede ilan 

ettiğim dört sene

lik planın gerçek

leşmesi a 1 m a n 
milletinin bittim 
kuvvetlerinin top 
lamnaı;ını ve ala- B. Göring 
kadar otoriteleı ınin büyük ihtimam ve 
alakalarına muhtaçtır. Bu planın tatbi
kini B. Göring'e tevdi ediyorum. B. 
Göring, kendi~ine tevdi edilen vazife
nin başarılması için lazım gelen karar
ları alacaktır. B. Göring idari ve hu
kuki kararlar almak saJahiyetini haiz
dir. B. Göring bütiin otoritelerin, hatta 
hükümet ve partinin en yüksek makam· 
!arından fikir almak ve kendilerinden 
yardım istemek salahiyetini de haiz bu· 
lunmaktadır. 

R. Gifrirı~ bir rıet'İ cledt•I n•isi 
muat•ini oldu 

Bertin. 20 (A A.) - Havas: 
Dört senelik planı gerçekleştirmelt 

(Sonu 5. inci sayfada). 

İ!SPANYA lHTILA.Lt 

İngi iz llasını, l\ladri-. 
diıı d iisı>c•eo-i cleıı ' ~ 
şiiılhe etnıiyo 

B. Azana Barselona gitti 

B. Azana'nrrı ziyaret tcttiği 
Bar~eloııdatı bir manzara 

( Yazısı 5 iııcı .. ayfacla ) 
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1 1 ŞIEY[bd)~N 
._----~öRA;z 
Hazin Ye lıayrde şayan akıLt>l 

Otuz altı s~ne cvcl, genç ve yürekleri ümidlç dolu, Paris'c gelen hok
kabaz /sola kardeşlerin, kazandıkları paralarla Folies - IJergcres gibi beş 
büyük eğlence yeri açıp son zamanlara kadar idare ettiklerini, fakat git
tikçe yükselen çeşidli temaşa vergilerini ödiycme~ hale gelerek gene es
ki sanatlarına döndüklerini fransız gazeteleri yazıyorlar. 

!sola kardeşler eğlenen parislilere ve gu/üp nc.şelenmcl: üzere Paris'c 
gelen yabancılara, zeka ve sanatları sayesinde, yıllarca zevk ve hazzın 
türlüsünü ve devlete de, vergi şeklinde milyonlar (takrilıcn kırk milyon 
frank) temin ettikten· sonra, bugiin gene eski hünerlerini gösterip kazan
mak ve ys§arnak mecburiyetinde kalıyorlar. Zamanın, zamanla cemiyetin, 
revklerin ve her şeyin değişmesi umumi istikrarsrzlığa scbeb oluyor. lsola 
kardeşlerin, otuz altı sene süren devamlı bir ~·alı.-:m:ıdan sonra başladıkları 
noktaya dönmüş olmalarında bu istikrarsızlığın ve belki de yeniliklere 
intibak edememelerinin büyük hissesi olsa gerektir. Fren::lı • cancan'ın, 
Montmartre .şarkıcılarının yerini • en büyük dansinglerin en parlak pro
gramlarını gölgede bırakacak kadar ~engin programlariyle • Holliwood 
filmleri tutmuş olduğu; herkesin kendi yağiyle ka. rulup dışarıya çıkmak
tan; Paris'in de eskisi gibi ingiliz ve amerikan seyyahlarını çekmekten 
uzak kaldığı asrımızda, /sola kardc~lerin intibak kabiliyetleri fazla olsa 
da neye yarardı? 

Bunun içindir ki, otuz bu kadar sene muvaffakryetten muvaffakıyete 

koşan bu iki kardeş, muvaffa.'uyetsülikleri teakub ede ede nihayet, baş

kalarını sevkettikleri sahnede eski numaralarını tekrarlamağa başlamış
lardır. Hazin akıbet. 

Fakat bu hadisede hayran olunacak bir taraf da var ki kaydetmeliyiz: 

bu ak saçll ve çökük omuzlu adamlar, kaybettikleri milyonların acısına 

ehemiyet bile vermiyerek, hayata, başladıkları noktadan tekrar atılabilmek 

cesaretini kendilerinde bulabiliyor/ar. Yaşama ve çalışma iradesinin bu 
misaline yalmz hayret değil, hürmet etmek de lazımdır. - N. B. 

Mozart'ın cevabı 

Bir genç, Mozart'dan sormuş: 
-Senfoni nasıl yazılır? 

Mozart cevab vermiş: 
- Henüz pek gençsiniz, onun i

çin işe ufalc şarkılar bestelemekle 
başlarsanız, daha iyi edersiniz. 

- Fakat, sizin on yaşında iken 
tertib ettiğiniz senfoniler var! 

Büyük bestekar, bu sözleri işi. 

dince acı acı gülümsemekten kendi
ni alamadı ve: 

Evimizdeki gürültüler 
(Sondagnisse Striks, Stokholm) 

- Doğru, fakat ben kimseye sen
foninin nasıl yazıldıgını sormadım· 

dı, dedi. 

Bir kont eti tecrübesi 

Bir okurumuz, daha doğrusu bu sütunun gedikli okurlarrn<lan olduğu 
anlaşılan bir zat, bize bir mektub gönderiyor. Mektub, bu zat111 ba:pna ge
len derdi anlatmakla beraber ,tuhafdrr da. Bakın nediyor? 

- Karım, haylı §işmandır ve zayıflık moda oldu olalı, o da zayıflama
ğa merak sarmıştır. Bir hizmetçimiz var, o da hanıma taş çıkrtıyor. Karım, 
zayıflığa merak ediyor, ama ne yol yürüyebiliyor, ne de kendini hamur 

islerinden, pilavdaa, ekmekten alıyor. Evvelki gün gazetenizin "Her şey
den biraz" sütununda bir artistin nasıl zayıf kalabildiğinden bahsediyor· 

dunuz: Kadın, sabahları uyanır uyanmaz bir torba konfetiyi yatak odasın
da yatağının önündeki halının üzerine serper, sonra eğilip bunları birer bi

rer toplarmış. Karım bunu okuyunca hemen birkaç paket konfeti aldırmış. 

Bu sabah uyanınca da ilk i~i bunları halrnın üzerine serpmek olmuş. Eği
lip toplamağa uğraşırken ben de uyandım. Çalıştı, çabaladı. Kan ter için

de kaldı; toplayamadı. Hizmetçiyi çağırdı. O, halıya adamakı/Jı eğile
medi bile. Nihayet süpürgeye sarıldılar. Fakat süpürge konfeti tanelerini 

lıalının arasından söküp çıkaramıyordu. Bizim hanım şişman olduğu ka

dar da titizdir de. Bağırdı, çağırdı. Nihayet iş, evin biricik zayıfı olan ba· 

na düşmüşta. Sözün kısası, topladım. Fakat ne çektiğimi ben bilirm. Geç 
kladığım is;in sabah kahvaltısına da vakit bulamıyarak evden fırladım. Ôğ· 
leyin döndüğüm zaman, banrm fazla yorgun dü!jtüğü için sabah sofrasında
ki benim payımı da yemişti ... " 

• •• •• • 

4 Şaban 

8 Birinci teşrin 

Hıdırellez 

Güne9in doğmaaı 

Güneşin batması 

. 
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1355 

1352 

169 

6,19 

17,22 

- Ulu Önder Atatürk'ün, büyük parti kongresin
de irad buyurdukları tarihi nutkun son günü ve 
Gençliğe hitabesi (927). f 

- İngiltere amele partisi rei'Si B. Makdonald İs
tanbul'a geldi. (923) 

- Bafbakan İsmet İnönü Atina ve Peşteye yaptık· 
ları scyaahtten döndüler (931). -........ -· 

Profesör Nimbüsün maceralau Profesör kendini nasıl görüyor? 

IST ANBUL TELEFONLAR/ : 

B. Şükrü l(aya 
geliyor 

İstanbul, 20 Dahiliye ve-
kili ve parti genel sekreteri B. Şiikrü 

Kayanın ayın yirmi dördünde İstanbula 
geleceği haber verilmektedir. 

Bursada yapılacak otel 
İstanbul, 20 - Belediye imar şubesi 

Bursada yapılacak otelin projesini ha
zırlamağa başladı. Otel Bursada Kabak
cı gözünde veya spor evinin üstündeki 
tepede yapılacaktır. 

Üniversitede yangın · 
İstanbul, 20 - Bugün üniversitede 

fen fakültesi kimya enstitüsünde talaş
lar tutuşarak bir yangın çıkmış, itfaiye 
yetişerek söndürmüştür. 

Cumuriyet bayramında 
Ankaraya 250 izci 

gelecek 
İstanbul, 20 - Cumuriyet bayramın

da Ankaraya 250 izci gelecektir. İzciler 
Gülhane parkında müşterek çalışmağa 
başlamışlardır. Kafile ayın Jirmi üçün
de hareket edecektir. 

Prost'wı tetkikleri 
İstanbul, 20 - Profesör Prost bu

gün yangın yerlerindeki tetkiklerine 
başladı. 

Ayasof ya mozayiklerı 
İstanbul, 20 - Ayasofya mozayikle

rini temizliyen aınerikalı mütehassıs 

Pitsburg işlerini kanunevvel sonuna ka
dar bitirecektir. Profesör bugün İstanbul 
valisi şerefine bir ziyafet verdi. 

Çöp meselesi 
İstanbul, 20 - Çöplerin şehir dışına 

yığılmasının sebeb olduğu sıkıntılı vazi
yet bugün belediyede valinin ve bele
diye srhat ve temizlik müdürlerinin iş

tirak ettiği bir toplantıda görüşüldü. Te
mizlik müdüriine teşebbüsünün intacı 

için beş gün daha müsaade verildi. 

B. Celal Bayar 
sergievinde 

İktisad vekilimiz B. Celal Bayar, dün 
yanlarında sanayi umum müdürü B. Re
şad Bener olduğu halde, sergievine gel
mişler ve 29 ilkteşrinde açrlacak olan el
işleri ve küçük sanatlar sergisinin haıır
bkları hakkında malfımat almışlardır. 

İzmire 1500 göçmen geldi 
İzmir, 20 (A.A.) _ Nazım vapuru i

le Varna'dan şehrimize 1500 göçmen 
gelmiştir. Anavatana kavuşan bu kar
deşlerimiz sağlık muayenelerinin yaprl
malan için Urla tahaffuzhanesine çıka
rılmıştrr. Bunlann iaşeleri kızılay tara
fından temin olunmuştur. Göçmenler 
muayeneden aonra tertib eclilen yerlere 
sevk ve iskan edileceklerdir. Kendile
rine aynca arazi ile yiyecek ve tohum
luk verilecektir. 

Artvinde kızılay teşkila
tı genişletildi 

Artvin, 20 (A.A.) _Şimdiye kadar 
kaza te,kilatı halinde idare edilmekte 
dlan Kızılay kurumu vilayet teşkilatı 
olmuştur. 

Kurum, Cumuriyet bayramında yüz 
yoksul çocuğun giydirilmesini temin 
etmiştir. 

(Le ]ournal'dan) 

Vilayetimiz içinde tetkik gezisi yap mak ve miintehibleri ile görüşmek üzere 
saylavlarımızdan BB. Naşit Uluğ, Mehmet Somer, Şakir Ahmet Ediz, Besim 
Ata/ay, lbrahim Dalkılıç şehrimize gele rek tetkiklerde bulunmuşlar, ve münte· 
hibleri ile esaslı görüşmeler yapmışlar dır. 

Görüşme 17 birinci teşrin 936 cumar tesi günü saat 14,30 da Halkevi salonu
muzda olmuştur. Valimiz Sedat Erim de şehrimize gelerek saylavlarımıza ilti• 
bak etmiş ve görüşmelerde hazır bulun muştur. 

Salon baştanbaşa dolmuş ve bir kısı m vatandaşlar da ayakta görüşmelere ka
tılmış, takib etmişlerdir. Saylav/arımız dan Bay Naşit Uluğ hülcümetimizin bir 
yıl içinde muhtelif sahalarda yaptığı işleri aldığı verimi çok esaslı bir surette 
tebarüz ettirmiş, büyük mil1etimizin başarıcı ve yapıcı kudretini bir defa daha 
öne sürmüş ve vatandaşları duygulandırmıştır. 

Taksitle alınan milli 
emlakm istimlak 

muameleleri 

Brezilya ve Arjantinin 
gönderdiği mallar 
hakkrnda bir karar 

Taksitle satılan milli emlak, ihale ve 
ferağdan önce istimlak edildiği takdirde 
yapılacak muamele hakkında 2490 nu
maralı kanunda mevcud hükümlerin 
tatbikinde vukua gelen tereddüdleri gi
dermek için maliye vekaleti defterdar
lıklara bir izahname göndermiştir. 

Artırma ve eksiltme kanununun neş
r~nden önce satılmış olup kanunun me
riyetinden sonra istimlak edilmiş ve ha
zine tarafından satıldığı zamandan istim
lak tarihine kadar gayri menkulün va
ziyetinde hiç bir tahavvül vaki olmamış 
milli ve metruk emlak hakkında kanu
nun 26 ıncı maddesinin son bendinin bi
rinci fıkrası tatbik' edilecektir. 

- Memleketimize ithal ettiği mallara 
mukabil dilediği yere türk mah çıkaran 
memleketler arasında bulunan Berezilya 
ve Arjantinin 2/4579 numaralı kararna· 
me izahnamesinin birinci maddesinden 
çıkarılarak ikinci maddesine geçirilmesi
ne vekiller heyetince karar verilmiştir. 

İktisad vekaleti iç ve dış kollanna 
birer tamim göndererek, takas tetkik be· 
yetlerince bu tebliğin yapıldığı tarihten 
evvel başlanmış olan muamelelerin bu 
hiikümden müstesna olduğunu bildirmiş· 
tir. 

==========================~,...,., 
çasından fazla oluroa aynca takibat ya· 
pılacaktır. 

Bu kanunun meriyetinden sonra sa
tılmış olan milli ve metruk mallardan 
ferağı yapılmamış ve taksit alınmamış 

olanların muvakkat teminatı geri verile
rek o adamın istimlak edilen o mal ile 
a15.kası kesilecektir. Ancak böyle fera
ğı yapılmamış olduğu halde satın alan 
kimsenin intifa ve i~ğali altında hulunan 
emlakin ecri misil tahakkuk ettirile
rek muvakkat teminat akçasmdan mah
subu yapılarak üst tarafı istihkak sahi
bine verilecektir. Ecri misil teminat ak-

İhale edilip henüz ferağı yapılmadan 
ve yahud ferağı yapıldıktan bir veya bir 
kaç taksit vermiş olanların gayri men• 
kullerini., istimlaki takdirinde istimlak 
bedeli kıymete esas tutularak verilmi~ 
taksitlerle intifa mikdarları nazarı iti· 
bare alınarak taraflar hesablaştmlacak
tır. 

Gayri menkiıl satıldıktan sonra gayri 
menkUl istimlak edilinceye kadar her 
hangi bir tebeddül ve tagayyura uğrar· 
sa umumi hükümler tatbik edilecektir. 

Dii~iinii.~ler 

Milli birlik bakımından bir mülahaza 
Sosyal sınıfları he

nüz teşekkül etmemiş 
bir memleket olan Tür
kiyede inkılab rejiminin 
en doğru ve yerinde ha
reketi, milletin sınıfla§· 
masını ve bu yüzden i
lerde kendi içinde ideo
loji kavgalarının baş· 
göstermesini önlivecek 
tedbirleri vaktinde al
mılJ ve sınıfsız bir mem
lekete en uygun nizamı 
kurmuş olmasıdır. 

Ne aşağı, ne de yu
karı tabakadan hic bir 
imtiyazlı insan kütlesi 
tanımamış ve tanımama. 
va azmetmis olan rejim, 
biitiin ir:raatınr, milletin 
ltollektif ve mü-;terek 
menfaa.tlerine uvg~ın b;r 
mecrada SPvk ve te!tsif 
etmek imkanını bulmuş
tur. 

Türkivenin. dünle as
la kıvaslanamıyacak ka
dar büyük olan kuvveti 
ve itibarı. her şeyden 
önce. milli bünyesine 
ve ihtiyaçlarına uygun 
bir idare altında, mitli 
birli!!" ni sarsılmaz bir 
temel üzerinde kurma
ya muvaffak olmasından 
iieri gelmektedir. 

Dünyanın bugünkü 
bulanık ve tehlikelerle 

meşbu havası içinde, hiç 
bir şey, bu millt birli
ğin temiz ve kudretli 
manzarası karlar huzur 
ve ümid verici değildir. 

Şimdi, üzerine titre
mekle mükellef bı•lun
duğumuz bu milli birli
ğimizin kıymet ve ehe
miyeti üzerinde. bıkma
dan ve usanmadan mil
leti aydınlatmak vazife
si doğrudan doğruya 
neşriyat işleriyle uğra· 

sanlarrmızın vazifesi ol
i'.nak Hi?:ımgelme= mi? 
Bununla bearber, inkr· 
labcr matbuatımızın say·. 
faJıırı ve sütunları ara
sında, milli menfa:ltleri
mize avkrrr ve milli bir
liğimi; bakımından za-
rarlr cereyanların bir 
müddettenheri dikkate 
de~er bir inldc;af ~öster
diği. devamlı surette 
nesrivatı talcib etienler 
icin bir sır dc/;il<Hr. 

Muhtemel bir ihtikar 
meselesini, istismar e
dilen bir sınıf davası 
halinde göstermeye ça
lışanlar yanında, bunu 
namevcud bir kapitaliz
min avukatl•ğrnı yap
mak içtn fırsat bilenle
re aramızda rastlamak 

hakikaten insanın can .. 
nı sıkacak hadiselerden
dir. Gene bunun gibi, 
bazı ayrılıkçı fikirler, 
gazetelerin en göze gö
rünmez taraflarına, mi
zah sütunları, edebiyat 
anketleri gibi dikkate 
en az çarpan kısımları
na e;izlenmektedir . 

İnkılab matbuat•. mil· 
1i davaları yayma ve ta
nıtma yolunda hakika·, 
ten büyük bir şerefe hak 
ka7.anacak surette va7.İ• 
fesini yapmaktan asla 
geri kalmamıştır. Milli 
idf'aller bakımından !}Üp• 
heli ve bulanık bazı va
zıların araıfa sırada bu 
temiz sütunlara karışma• 
sı muhakkak ki kötii ni
yet eseri değildir. An
cak, sakat ve şüp~e~i da: 
valar uğrunda fıkırlcn 
bulandırmak istiyenle
rin daima tetikte ve dai· 
ma fırsat peşinde olduli~ 
lar•nı asla unutmamak 
ve bn b:ıknndan eok dik
katli davranmak · gerek· 
tir. 

Sokak diliyle yapıla· 
cak sokak politikacılı· 
ğının sahası muhakkiılr 
ki türk matbuatı olma
mak icab eder. 

YAŞAR NABi 
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SöZ il,E AKSYO~l 
, ispanyadaki mücadele müsbet 

~ır saf ha;•a girmiştir, denebilir. 
~iikümetin halkçı kuvvetleri, fa
§ıst cenerallerin orduları karşısın
da her gün biraz daha gerilemek~ 
te ve Al - kasr'dan sonra Ovied!J'
llun da muha.•·:ırasından vazgeç -
lrıeğe mecbur kt:timaktadır/ar. 

lspanya'daki badisefo:le Et
i'opya istila seferi arasında birçok 
balrımlardan h•Y.lar olmakla be· 
raber büyük .ı!·:rupa devlc:tlerinin 
biribirlerine karşı tatbik ettikleri 
Politika bakımından benzerlik 
hatta ayniyet vardır. 

Etyopya muhare?eleri başlar
k,,.12 "söz politikası'' asgari sank
Siyonları kati ~ördü ve • davayı 
" <tksyon politikası'' na karşı kay-
betti. 

ispanya hadiselerinde "söz po
litikası" nı "bitaraf /ık kararı'' tem
SiJ ediyor. "Aksyon politikası" nı 
da, cenearllerin idaresinde bulu
tıan orduların gittikçe daha bol 
ltıiihimmat ve daha üstün silah -
hır tedarik etmeleri imkanı tem
~il ediyor. 

Etyopya işinde bir emperya
lizm bir diğerini yahud ita/ya 
~İlletler Cemiyeti'ni değil, " ak
SJ!on", "söz'' ü yendi. lspnayada 
bugün "aksyon'' ile "söz" arasın
daki mücadeleyi hiç olmazsa bu .. 
Ciinlrıi safhas.ına kadar, keza "ak
SJ!ort' kazanmıştır. 

Etyopyaı işinde Fransamn te
teddüdleri, yalnrz lngiltereyi küs. 
türmek ve zararlı çıkarmakla kal~ 
,tııadı "Aksyon" un "sö~' eve "şid
det'' in "hak" a galib gelmesine 
de .vol açmış oldu. 
~ Lavai'in bu hesa.brnı, Fransa, 

B~Içika hüküıneti 
~eksizm'le mücadelemi 

edecek? 
(Başı ı. inci sayfada)' 

0Ian sergüzeştlere sürüklemek istiyen
lerin mübareze ve davetini kabul etmiş· 
tir, 

Aylardanberi gayelerine varmak için 
hiç bir çareye baş vurınağı ihmal etmi· 
.l'en ve bir yalan, tahkir ve iftira siste• 
ltıi vücuda getiren tahrikatçdar yüzün· 
den memlekette ahlaki ve siyasi hava 
~ehirlenmiştir. Bu tahrikatçılara inan
tnaıc Uzmı gelirse bu afif ve bahtiyar 
ltıernJckette her şey ~ürümüştür. Bu 
diktatörlüklerini zorla kabul ettirmek 
İstiyenlerin kullanmakta oldukları kla· 
•ile usuldür,,. 

Lö Suvar, bundan sonra milleti bu 
talu-ib kuvvetlerinin yolunu kesmiye 
teşvik etmektedir. 

Diğer taraftan reksist'lerin reisi B. 
bögrel, Lö Peyi Reel adındaki gazete
'inde münakalat bakanı B. Jaspar aley

hindeki ithamlara devam etmekte ve 
~. Van Zeeland'ı bu nazırla olan tesa. 
lliidünden dolayı itham eylemektedir. 

Kabine, bugün bu meseleyi görüş· 
tt-ıek üzere toplanacaktır. 

lit:n>ISTAN'DA: 

8ombay kargaşalıkları yatıştı 
Bombay, 20 (A.A.) - Arbedelerin 

\>ukua gelmiş olduğu mahallelerde ka
~alcol gezen kuvvetler, bugün öğle vak
ti geri alınacaktır. Sanıldığına göre va
~iYette salah hasıl olmuştur. İlle isyan
ların. zuhuruna vesile teşkil etmiş olan 
~abedin inşaatı polisin nezareti altında 
lic\'am etmektedir. 

~TONA'DA: 

lJi,. ta;yareci I stanbula geliyor 
Riga, 20 (A.A.) - Letonyalı tayya

tc yüzbasısı Kukura bu sabah saat 10 
'1a tayya;c ile orta Asyaya gitmek üzere 
1'areket etmiştir. Yilzbaşı Berlin - Prağ 
' latanbul yolu ile Hindistana gidecek ve 
tıradan orta Asyaya doğru uçuşuna de
\>arn edecektir. 

Ren'in işgali ve Almanya'nm tam 
silahlanması işlerinde ödedi. Bu· 
gün, ayrıca, İspanya işinde öde
yor. Bu ne ödenmez hesabmış .•• 

"Aksyon" ile "söz" arasında
ki bu mücadelenin A vrupa'ya bu
laşmasına mani olmak gerçi ~im
diye kadar kabil olmuştur. Oyle 
ki, egoyist avrupalı, Alrika'nın 
bir kösesindeki bir memleketin 
bir baŞka memleketin idaresi altı
na girmi~ olmasına yahud lspan
ya'da iki rejimden birinin, velev 
ki en kanlr bir şekilde, yerleşmiş 
olmasına pek gam yememektedir. 
Elverir ki, kendi rahatına dokun
masınlar .. 

Eğer Etyopya'nın ilhakı ile 
lsoanya'da iki rejimden birinin 
galib rt;elnıesi Avrupa'nrn bütün 
derdlerini ortadan kaldıracak ma
hiyette ve hacımda işler olsa idi, 
"sö~' ün "aksyon" a mai(Jfı.b ol -
masını herkes hoş görebilirdi. 
Kaldı ki, bu. dünya kurulalıberi 
böyle olagelmiştir. 

Fakat, Avrupa'mn derdleri bu 
iki hadise ile bitmemiştir. Aksine, 
Avrupa'nın derdleri azalmamış, 

l b . . ., k 
·artmıştrr. şte unun ıçın, a s-
yon" a karşı, mütemadiyen aynı 
tahtadan kılıcla ·"söz" ün çıkarıl
masından korkanlar pek coktur ve 
bunlar, korkularında haklıdır. 

Bizim bildiiYimiz. nasıl demok
rasi'nin en büyük hizmeti, hayat
tan arbitraire'i kaldırmak olmuş 
ise demokratik büvük devletle -
rin

1 

de .barıS. politikaları, milletle -
rin hayatından, macerayı ve her 
maceranın muvaflak olabilecei(i 
ihtimalini kaldırmağa doğru ol -
malıdır. 

BURHAN BELGE 

Ademi müdahale 
komitesinin hemen 
toplanması isteniyor 

Londra, 20 (A. A.) - Salahiyetli 

mahfillerde teyid edildiğine göre, Lon

dra'da İspanya işlerine ademi müdaha

le beynelmilel komitesinin derhal top

lanması arzu edilmektedir. Bu komite

nin başkanı Lord Plimut dün İtalya, 

Almanya ve Portekiz delegelerini gÖ• 

rerek kendilerine ingiliz notasına hü· 

kümetlerinin verecekleri cevabın gecik· 

ınesinden dolayı Büyük Britanya hü

kümetinin kaygılarını bildirmiştir. 

Komitenin hafta sonu toplan

ması muhtemel 

Londra, 20 ( A. A.) - Ademi mü da. 

bale komitesi, şayed, reisinin umduğu 

gibi, İspanya raporu dolayısiyle Ber

lin, Roma'ya ve Lizbon'a sorulan sual· 
· terin karşılıkları gelmiş bulunursa, bu 

hafta sonunda toplanacaktır. Sovyet'• 

lerin, Portekiz limanlarını acilen neza· 

ret altında bulundurmak hakkındaki 

son teklifleri de her halde ruznamede 

bulunacaktır. Ancak komite mahafili, 

Moskova'nm bu talebinin kabul edil

mek ihtimalini görmemektedirler. 

Sovyeıler henüz komiteden 
çekilmek kararını vermediler 

Londra, 20 (A.A.) - Havas ajan

sından : 

Londradaki sovyet mahfilleri, Mos

kova hükümetinin ademi müdahale ko

mitesinden çekilmeğe henüz karar ver

memiş olduğunu bildirmektedirler. Sov

yetlerin verecekleri karar, İspanya iş

lerine karışılmaması hakkındaki anlaş

malar hükümlerini çiğnemiş olmakla 

ittiham olunan üç devletin battı hare

ketine bağlı olacaktır. Aynı mahfiller, 

sovyet hükümetinin yakında bir karar 

vereceğini ilave etmektedirler. 

ULUS 

KONT CIANO'NUN A LMANl'A SEl' AHATI 

Berlinde holşevizmle savaş ve İspanya 
hadiseleri konusulacal~ , 

Roma, 20 (A.
A.) - Bcrline ha. 
reketinde B. Cia
no, Fon Hassel 
tarafından selam
lanmıştır. Bu hu
susta veri~en ha
ber hilafına olarak 
Fon Hassel ital
yan bakam ile 
kont Vitelli ve 
kont di San J elice 
B. Ciano'ya refa
kat etmektedirler. Kont Ciano 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman siyasi 
mahfillerinde italyan dış bakanı kont Ci
ano ile yapılacak mülakatrn günün bü
tün meseleleri üzerinde ve bilhassa bol
şevikliğe karşı mücadele ve İspanya ha· 
diseleri hakkında cereyan edeceği beyan 
olunmaktadır. Bazı rivayetlere göre Bur
gos hükümetiyle italyan imparatorluğu
nun da tanınması bahis mevzuu olmak
tadır. 

Münib, 20 (A.A.) - B. Ciano. Ro· 
madan buraya gelmiş ve beraberinde 
kendisini burada karşılamış olan İtalya 
sefiri B. Attoliko olduğu halde Berline 
hareket etmiştir. B. Ciano .. bu akşam sa
at 19.48 de Berlindc bulunacak ve ora
da B. Fon Noyrat ile bazı alman ricali 
tarafından karşılanacaktır. 
' 

B. Ciano, İtalya elciliainde otl1rmı-
~ b 

yacak, unter den Linden caddesindeki 
otellerden birinde kalacaktır. B. Fon 
Noyrat ile yapılacak konuşmalar yarın 

SON DAKiKA: 

sabah başlıyacak ve ilci gün devam ede· 
cektir. B. Fon Nayrat, B. Ciano'yu ya
rın akşam yemeğe çağıracaktır. Perşem

be günü İtalya elçiliğinde bir kabul res· 
mi yapılacaktır. Cuma günü B. Ciano, 
Berhtesgaden'e gidecek ve orada B. Hit
ler ile görüşecektir. İtalya hariciye na
ızırı, Romaya cumartesi günü dönecek
tir. 

B. Ciano ile Führer'in görüşmesin

den sonra resmi bir tebliğ neşredilecek· 
tir. 

Bir italyan gazetesine ~öre 
seyahatin sebebi nedir? 

Korriere Della Sera ezcümle diyor 
ki: 

"Bu ziyaret hakkında muhtelif hü
kümet merkezlerinde çıkarılan ve birbi
rini tutmamakta olan tefsirlere İtalya 
hiç bir kıymet vermemektedir. Konuş
maların hedefleri sarih surette tesbit e
dilmiştir. Görüşmeler herhangi bir resmi 
programa ihtiyaç hissettirmiyecek sa
mimi bir hava içinde cereyan edecektir. 
Bu arada Avrupa· vaziyeti gözden geçi
rilecek ve bu hususta verimli fikir tea
tileri yapılacaktır. Alman - italyan dost
luğu, Avrupa sulhunun sağlam kalmış 
nadir desteklerinden biridir. Ne Alman· 
ya ne de italya öteki Avrupa devletleri
nin iştiraki olmaksızın bütün meselele
ri halletmek arzusunda değildir. Fakat 
ayni zamanda Almanya ve İtalya bazı 
devletlerin en mühim meseleler karşısın
daki suiniyetlerini ve insafsxzlıklarmr 

dikkate almak mecburiyetindedirler. 

İngiltere Lol{arno meselesinde 
nikbin değil 

Londra, 20 (A.A.) - Lokarno ıkon
feransı hakkında İtalya tarafından bu· 
gün verilen ve tayyare ile bu akşam 
Londraya gönderilecek olan cevab hak
kında söylendiğine göre Belçika müs
tesna olmak üzere bütün alakalı devlet
ler cevablarıru vermiş bulunmaktadır
lar. Şimdi Belçikanıı1 cevabı beklen
mektedir. 

lngiltere nikbin fleğil 
Londra, 20 (A.A.) - İvning Stan

dard gazetesi yazryor: Alman cevabın· 
dan sonra Lokarno konferansı hakkın
daki konuşmaların düştüğü vaziyet 

Londra resmr mahfillerinin nikbinliği· 
ni hiç de artırmış değildir. Maamafih 
İngiliz kabinesinin yarın gözden geçi
receği ingiliz cevabr uzlaştırıcı mahi· 
yette olacaktır. Başlıca zorluk garlı 

anlaşmasının mıntakavi mahiyette kal
ması yolundaki talebdedir. Çünkü bu, 
Sovyet Rusyamn bir tarafta bırakıl

ması demektir ki Fransanın bugünkü 
vaziyeti Almanyaya hiç bir suretle ta• 

arruz etmemek teahhüdünde bulunma· 
sına elverişli değildir. İngiliz hükilme
ti de bugünkü vaziyette Fransanln İ§ 
birliğinden vazgeçemez. 

Kont Cianonun Berlin yolculuğu 
Macaristanda büyük bir alaka uyandırdı 

Budapeşte, 20 (A.A.) - İtalyan dış 
işler bakanı Kont Ciano'nun Berlini 
ziyareti burada büyük bir alaka uyan
dırmıştır. Bunun da sebebi Macarista
mn gerek İatlya ve gerek Almanya ile 
olan dostluğudur. 

Macar salfilliyetlt mahfillerinde bu 
ziyaretin Avrupa vaziyetindeki inkişaf 
üzerinde büyük bir tesir yapacağı söy
leniliyor. 

İtalya ile Almanyanın büyük Avru· 
pa meseleleri üzerinde uyuşmaları mil
letlerarası siyasette yeni bir vaziyet 
ihdas edecektir. 

Hükümetin gazetesi olan Budapeşti 
Hirlap Almanyanın bugünkü vaziyeti
ni tahlil ederek 1914 deki vaziyetle 
mukayese ediyor ve diyor ki: 

"Almanya bugün ta.mamiyle mUs
takil bulunuyor. Başka hiç bir devlet-
le ittifakı yoktur. Fakat bugün her za
mandan ziyade dostlarına güvenebilir. 
Berlin ile Roma arasındaki sempati hiç 

bir zaman bugünkü kadar kuvvetli ol- ı 
mamıştır. Alman - macar dostluğu çok 
sağlamdır. Ve nihayet Avusturya ile 
Almanya arasında bir yakınlık hasıl 

OlmU§ıtur.'' 

llaheşistandalci ita lyan ileri harel{eti 
i talyan ve habeş kuvvetleri arasında 

şiddetli çarpı~malar oluyor 
Roma, 20 (A.A.) - Gazeteler gene

ral Gelesonun kumandası altında garbi 
Habeşistan istikametinde ilerlemekte o
lan italyan kıtalarmın hareketi hakkında 
uzun tafsilat vermektedirler. İtalyan la
talan altı gün süren çok şiddetli çarpış
malardan sonra Caba dağmı zabtetmiş· 
terdir. Habeşlerin kumandanı dejaz.Alai 

bu çarpışmalarda ölmüştür. Bombardı

man tayyarelerinden mühim yardımlar 

gören piyade ve topçu kuvveti habeşle· 

re ağır zayiat verdirmişler ve bunlar 

harb sahasında yüzlerce ölü bırakmış

lardır. Bir kaç top ve bir çok mitralyöz 

italyanlann eline geçmiştir. 

SAYFA 3 

B. Çörçil in nutku 
''Almanya ile uyuşmk Fransa 

ve lngiltere için işten bile 
değildir.'• 

Londra, 20 (A. 
A.) - Esse.ks e
yaletinde Kling· 
ford'da bir nutuk 
veren B. Vinston 
Çörçil, İngiltere' -
nin Almanya ile 
bir anlaşmaya var
ması iktiza eyle
diğine dair ikide 
birde ileri sürülen 
fikirleri b a h i s 
mevzuu ederek 
demiştir ki: B. Çorçil 

"- İngiltere için, ve hatta Fransa 
Jcin dahi. Almanya ile uzlaşmak işten 
bile değildir. Almanyanm bütün istedi• 
ği şey, sömürgelerinin kendisine geri ve. 
rilmesinden maada, şarki ve cenubi AV• 
rupada serbest kalmaktır. Almanya, di• 
!eklerini çok yumuşak cümlelerle ser .. 
detmektedir. Lakin, bu dileklerin haki· 
kat halde manası nedir acaba? Bunlar, 
inşallah yanılıyorum amma, A9rupa'da 
tarihin henüz kaydetmediği en yaman 
bir harbin patlaması demektir." 

B. Çörçil, bütün Avrupa milletlerinin 
böyle bir facianın önüne geçmek ve mil· 
letlerarası nizamı muhafaza etmek için 
bliyük bir kuvvet teşkil eylemek üzert 
birleşmeleri lazım geldiğini söylem.iştiı:1 

ROMANYA'DA: 

Küçük antant eko11onıi konseyi 
kapandı 

Bükreş, 20 (A.A.) - Küçük antant 
ekonomi konseyinin sekizinci toplantıaı 
.dün kapanmıştır. 

1 kanunnusaniden itibaren vizeriin 
kaldırılması hakkında bir taraftan Ro
manya ve Yugoslavya ve diğer taratan: 
Çekoslovakya arasında iki anlaşma iın
za edilmiştir. 

Bundan başka konsey ihracat ve şl-o 
mendüfer işleri ile Tuna seyrisefer kum 
panyalannın teşriki mesaisi hakkında d& 
proğram hazırlanmıştır. 

BiRLEŞİK DEVLETLER'DE: 

B. Landon yeni tica;et anlaş~ 
malarını tenkid ediyor 

Albukerk, 20 ( A. 
A.) - Los Ange. 
los'a hareketinden 
önce, B. Landon, 
B. Ruzvelt'in 14-
devletle akteyle
miş olduğu tica
ret andlaşmala

rını şiddetle ten• 
kid eden bir nu
tuk irad eylemiş• 
tir. B. Landon de-
miştir ki: 

B. Landon . 

"- İç piyasamız bugün yabancı d
raat mahsullerinin istilasına uğramış

tır. Bu andlaşmalar bizi, doğrudan J..:.ğ .. 
ruya, ekonomik nasyonalizmin en dar 
şekline ve gerek Amerikanın müsale· 
meti ve gerek mitıetlerarası sulh için 
gayet tehlikeli bir takım nazariyelere 
sürüklemektedir. 

Cava sularında 
Korkunç bir kaza 
250 KiŞi BOGULDU 

Surabaya, 20 (A.A.) - "Cava ada .. 
sı,. Vandervik adındaki Felemenk pos .. 
ta vapuru bu sabah Surabaya ile Sema~ 
rang arasında batmıştır. Yolculardan. 
250 kişi boğulmuştur. Sabahın saat ik:i· 
sinde S.O.S. imdad işaretleri gönderen 

ve: 
"Kapaklanmak üzereyiz, yana yatı• 

yoruz .. " diyen gemi, biraz sonra susmu?" 
tur. Kaza yerine bir çok ufak gemilerle, 
deniz tayyareleri koşmuş, tayyareler 43, 
gemiler de 62 kişi kurtarmışlardır. 

Denizin üzeri elan taranmaktadır. 

o Orman Çiftliğinin yetiştirdiği kıymetli astrag·an derileri piyasaya 
mağazada toptan ve perakende satı_l~yor. 
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Ankara radyosu 

Saat 

PROGRAM 

Öğle ne9riyatı 

f2,30 • 12,50 Plak: Halk şarlCıları . 

)2,50 • 13,00 Dahili ve harici haberler 
~s.oo • 13,30 Plak: Hafif musiki! Bel~ikanın yeni kararından doğan vaziyet 

kararlarında tamamiyle serbest kalma 
istiyordu; ancak '1albuki itilaf devlet • 
terinin ıbazı tazyiklerine kendini u 
durmak mecburiyetinde kalmış ve a 
keri bir ittifakla Fransaya daha 'Sik 
bir surette bağlanmıştı. Bugün nevama 
reviziyondan geçirilecek olan işte b 
politika ve stratejidir. 

İstiklal, ancak bir türlü hareket ser 
bestisini ifade ettiği takdirde kend 
mefhumunu taşıyabilir. Fakat bu hu• 
sus Belçika için, cenubta"tl komşusiyl 
giriştiği teahhildler dolayaiyle im an 
sız değilse bile, pek tahdid edilmiş bit 

Ak9am neşriyatı 

Saat 
19,00 • 20,00 Türk musikisi ve halk şar

kıları. 

20,00 • 20,20 Konferans Havacılık (Şa-
kir Hazım Ergökmen) 

'20,20 - 20.25 Plak: Tango. 

Kıral Vçiincii Leopold'un liakanlar heyeıin"de verdiği nutukla BelA;ika'nın ıiymeıindeki eşmlı 
'değişikliğin resmileşmi~ olması bütün diin yada geniş akisler uyandırdı. Bu mevzu üzerinde 
fikir beyan eden gazeı~ler arasında Le Temps'in bir bQfyazısı meseleyi esaslı ıureıte aydınla
tacak mahi,yettedir: 

hal almıştı. 

20,25 • 21,00 Studyo caz orkestrası 
21,00 • 21,05 Plak: Hafif musiki. 
21,05 • 21,45 Studyo salon orkestrası • 

1 - Albeniz Shants D'Espagne Fre-
lude: Transeription et Ar

0

rangement 
lle Salabert. 

2 - Dede Fantaisie-Selection sur 
1es motifs de la Celebre Operette Ch
ristine. 

3 - Rondo extrait de la Veme. So
nate OP. 24. De L. Van Beethoven. 

4 - POLONİA Fantaisie über pol· 
nische Melodien B. Leopold. 

S - Salutations Joyeuses Valse Jo
sef Strauss, Op. 128. 

Saat 

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

lal marşı. 

Avrupa Radyolarında bu ak!am 

dinlenebilecek seçme program 
16.30 Radyo Kolonyal (Senfonik Kon· 

ser), 

'1.35 İsviçre Romand (Senfonik Kon: 
ser), 

21.45 Breslav (Fa Minor Brükner}, 
22- Pari:; P.T.T. (Francesca do Rim-

ni), 

22.15 Droitvich (Reminor: Mozart), 
22.43 Radyo Faris (Tam Tam), 
24.30 Lül.senburg (Senfonik Konser), 

KISA DALGA 
Radyo Kolonyal - Pari. 

20 ve 21 - Konser, 
22.30 Tiyatro nakil 

DEVENTRİKOLONYAL 

19.34 Dansing 
20.20 Askeri Müzik 
23.50 Dansing 

------·------
Artvinde yeni bir sinema 

binası 
Artivin, 20 (A.A.) - Şehrimizde bir 

sinema açılabilmesi için büyük ve el • 
verişli bir binanın dahili teşkilatında 
tadilat yapılmaktadır. Bu suretle Art
vin, yakında bir sinema binasına ve 
konfarens salonuna kavuşd.:aktır. 
"'CC?Ot:JtJ'k?"10oaıa __ _____, 

Operatör 
Dr. Sadi l(onuk 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

~ Ankara postane caddesi N. 53 

:ti~ telefon 1436 

Kiralık kücük daire 
-> 

Sarıköşk karşısında B. Mec· 
di apart ·manında bir daire kira· 
Irktır. İki oda, küçük hol, ban· 
yo, mutbak. Gö::ınek için içinde· 
kilere müracaat. 

Tefrika: No: 3 

IKINCt 

Le Temps gazetesi biri Belçikarun iç siyasetine, biri de kr• 
ralcn nutkiyle yeni bir safhaya girmesi resmileşmiş olan dış 
siyasetine aid olmak üzere ardı ardına iki makale tahsis etmiş
tir. Gazete Belçikanrn iç vaziyetini §öyle hulasa etmektedir: 

Belçikada biribirine karıştırılmaması gereken üç ayrı me
sele vardır ki muvazi surette inkişafları bugün hissedilen si
yasi sıkıntıyı doğurmuştur. 

Son seçimlerden doğmuş olan ve "milli yenilenme" deni • 
len bir programa sahih olan Reksist partisi develüasyonun er· 
tesinde Valon partisinin katoliklerini koynunda toplamıştı ve 
şimdi de, milli birliğe açıkça muhalif olan filaman nasyonalist· 
terine iltihak etmi,tir. Fransızlarla uda~aya aleyhtar olan 
flamanlarla birleşmeleri ihtimal ki Reksistlerden katoliklerin 
çekilmesine sebebiyet verecektir. Her halde bu birlik parla• 
mentoda 202 sandalya üzerinden 37 sinden fazlasına sahih o• 
lacak değildir. Daha vahim olan şey Belçika katolik partisin· 
de şimdiye kadar birlikleri memleketin en büyük kuvvet kay· 
naklarından birini teşkil etmiş olan flaman, Valon ve Brüksel 
katoliklerinin bir pamuk ipliğiyle bağlı kalacak surette biri
birlerinden ayrı1mış olmalarıdır. Flaman katolikleri arasın· 
da otonomi temayülleri çok kuvvetlenmiştir, halbuki Brüksel 
ve Valon katolikleri milli birliğe ve muhafazakar siyasete sa· 
dık kalmaktadırlar. Bundan başka hükümete sadık kalan ek• 
seriyetin içinde ehemiyetli bir mevkic sahib olan diğer flaman• 
lar aa, Fransa ile ittifak siyasetinden hoşnudsuzluk göster· 
mektedirlcr. 

Kıralın nutku. 

Dün Brüksel'de toplanmış otan balCanlar heyetindf' 'liıral 
Üçüncü Leopold'un söylemiş olduğu, ve muhtelit komisyonun 
~elçik~nın a.s~er~ v~ziyeti hakkında yapmış olduğu tetkikle· 
rın netıcelerını bıldıren nutuk, umumi garb siyaseti bakımın• 
dan büyülr bir hldise şümulünü haizdir. Kıralın bu nutku, bir 
müddettenberı tezahür etmekte olan ve hem iç hem de dış 
hadiselerin doğurduğu bir inkişafın neticesidir: 

Kıralın, hükümet azaları önünde söylediği ehemiyetli söz· 
ler, ve bunların neşrine memlekete yapılan bir beyanname mıt
hiyetinin verilmiş olması, Brüksel kabinesinde yukarda hah· 
si geçen temavüllerin galebe çalmış olduğunu göstermektedir. 
Bu suretle Belçika harbın sonundanberi takib etmiş olduğu si
yasetten vazgeçiyor demektir. 1839 muahedesiyle tasrih edil
~iş olduğ~ şe~ilde ve tecrübede pek ümid kırıcı çıkmış olan 
hır garantı edılmiş bitaraflığa dönüş mevzuu bahis değildir: 
fakat Belçika tam serbestisine sahib olmak, kati uzlaşmalar 
içinde önceden teahhüdlere girişmemek, mümkün olduğu ka· 
dar Avrupayı bulandıran ihtilaflardan ve kavgalardan uzak 
b~lunma~ istiyor. !Ju yeni politika tehlikelerden salim değil· 
dır, Belcıka askerı vasıtalarını ıslah etmek suretiyle bu teh· 
likeleri önlemek istiyor. Yani müdafaasını bizzat temin etmelC 
ve her hangi istilacıya karşı topraklarını kendi vasıtalarivle 
korumak niyetindedir ki bu da büyük fedakarlıkla!' icab et
tirir. 

Hatıra gelen ~ual1er. 

.. ~ır~l Leopol~, bu .hususta muvafakatleri.ni istihsal için 
uç buyuk ananevı partıye baş vuruyor: katolıkler, sosyalistler 
ve liberaller. Bu suretle, milli birlik ekseriyetini dağıtmak is
tiyen müfrit grupları kenarda bırakmış olması dikkate değer 
bir keyfiyettir. Şimdi katoliklerle bilhassa hıristiyan demok. 
ratların daima muhalif kalmış oldukları silahlanma masrafla
rının çoğaltılmasını nasıl karşılıyacakları ve müzaheretlerini 
ne türlü dil imtiyazfariyle ödemek icab edeceği suali hatıra ge. 
liy?r.; sosyalistlerle liber~llerin. kol.lektif emniyet sistemiyle 
tehfı oldukça güç olan bır vazıyetı nasıl karşılıyacakları da 
ehemiyetli bir meseledir. 

Bitaraflık kuvvetli olmayı icabeııirir. 

Belçika'nın "mutlak surette bir Belçika siyaseti" takib et. 
mek istemesine karşı bir şey denemez. Bu, bir milletin haysi
yet ve istiklalini müdrik oluşuna delalet eder. filen bitaraf 
kalmak arzusunun bu "mutlak surette Belçika'' siyasetine bir 
emniyet uzlasmaları sisteminden daha mı uygun olduğunu an
cak edinilecek tecrübeler gösterebilir. Fakat dürüst bir şekil
de tatbik edilen bitaraflık sebatla müdafaa edilmek icab eder; 
aksi takdirde, yalnız Belçika için değil, aynı ~aman~": hüsnü 
niyet sahibi komşuları için de bir tehlike teşkıl edebılır. Bet. 
çika sefirinin "Belçika asla Frar.sa aleyhine bir askeri vasıta 
olarak kullanılmayı kabul etmiyecektir" sözlerini de bu su
retle tefsir etmek liizımdır. Sağlam surette tahkim edilmiş olan 
şark cephesiyle ve iyice organize edilmiş bir askeri kuvvetle, 
Bel~ika ,filen, eskiden olduğu gibi, Fransa'nın şimalde ve şi • 
malı şarkide emniyetini muhafaza etmekte devam edecektir. 
~sasen Frans•z • Belçika kurmayları arasındaki uzlaşmaların 
ıdame edileceğini zannetmekte sebebler vardır. Vaziyette ye. 
ni olan taraf, Belçikanın, istila etmek isteyen herhangi bri dü,. 
man ordusuna karşı topraklarını müdafaa ~troekle beraber, ken-

rülm~, balıklar da korkudan kendilerini 
balçığın içine gömmüşlerdi. 

~CENGEL KiTABI 
Yalnız sulh kayası kıvrıla kıvrıla uzanan 

bir yılan gibi ortada parlıyor, üzerine gelen 
su serpintileri sıcaktan çabucak kuruyordu. 

Movgli de akşamlan buraya serinlemek 
ve arkadaş bulmak için geliyordu. Düşman
larının içinde en aç olanları bile, artık, bu 
çocuğa aldırış etmiyorlardı. Onun çıplak de
risi, kendisini ötedeki arkadaşlarının hepsin
den daha düşkün ve perişan gösteriyordu. 
Saçları güneşten yer yer solmuştu. Kabur
gaları bir sepetin kaburgaları gibi meydana 
çıkmıştı. Orada dört ayakla yürümek lazım 
geldiğinden diz kapakları ve dirsekleri biri
birine bağlanmış sazları andırıyordu. Fakat 
mat renkli kaküllerinin altındaki gözleri se
rin ve sakindi; çünkü bu felaket zamanında 
kendisine öğüd veren Baghira, ona ağır yü
rümesini, yavaş avlanrr.asını ve hiç bir za
man itidalini kaybetmemesini salık vermişti. 

Yazan: Çeviren: 
Rudyart KIPLING Nurettin ART AM 

Geyikle domuz bütün gün dolaşıyor, ku
ru kabukla kurumuş yapraktan daha iyi bir 
şey arıyorlardı. Bufalolar, içinde uzanacak 
serin gölcükler bulamıyor, otbyacak yeşil 
çayırlara rastgelemiyorlardı. Yılanlar, cen
geli bırakarak, yiyecek serseri kurbağalar 
bulmak ümidiyle ınnak kenarına inmişler, 
ıslak ta~ların etrafına çöreklenmişlerdi 
ve burunİariyle kendilerini rahatsız eden 
}'abani domuzları artık çarpmıyorlardı. 

Irmak tosbağaları, cengelin en kurnaz 
avcısı olan Baghira tarafından çoktan öldü-

' 

disini doğrudan doğruya alakadar etmiyecek bir liavgaya gir
miyeceği keyfiyetidir. Kıral Leopold hükümetini memleketin 
askeri kudretini arttırmaya mecbur eden noktaları tasrih et
miştir. Ahnanyanın yeniden silahlanması, Ren'in işgali ve 
muhtemel bir alınan istilasına hareket noktası teşkil edecek 
r.urette Belçika hududunda yapı1an hazırlıklar, serbestçe ak
t~dilmiş uzlaşmaların çiğnenme!>i suretiyle milletlerarası em
nıyet esasının sarsılmış olması ve nihayet "Diğer devletlerin 
ıiyasi ve içtimai sistemleriyle rekabetleri büyük barbtan daha 
korkunç bir kavgaya sebebiyet verebilecek olan bazı devletle· 
rin iç ihtilafları", 

Değişikliğin sebebleri dış luidiselerdedir. 

Belçikanın iç siyasetinin temevvüclerinden müstakil ola • 
rak işte buradadır ki son ani değişikliğin aebeblerini aramak 
icab eder Versay muahedesine aykırı olarak Almanyanın si • 
lahlanması ve askerlik dışı Ren bölgesinin yeniden askerileş· 
tirilmiş olması ve bunlara engel olacak reaksiyonların husule 
gelmemiş bulunması belçikalılarda muahedelerden bekledikle
ri garantilerin kıymetlerinden çok şey kaybetmiş olduğu zan
nını hasıl etmiştir. Bundan başka, lngilterenin 1922 den beri 
Fransa ve Belçikaya karşı kendini sağlam bir surette bağla· 
maktan ~ekinmesi ve nihayet Fransa - Rusya yardımlaşma pak· 
tının bazı belçikahlarm zihninde uyandırmış 'olduğu endişe
ler de verilen karar üzerinde tesir yapmış olsa gerektir. Kırat 
Lcopold demiştir ki "askeri sistemimiz, ancak bizi, nereden 
gelirse gelsin, bir harbten korumak ihtiyacını karşılamıya ma
tuftur ve kamoy kati surette bundan emin olmalıdır." Brük· 
sel hükiimetini bu yeni vaziyeti almaya sevketmiş olan başlı
ca düşünce şu olmuştur: Bugünün milletlerarasr ihtilafları ve 
muahedelerin ihtiva ettiği garantilerin zayıflaması karşısında 
bir harb patladığı takdirde, Belçikanın, bundan kendini koru
masını temine çalışmak. Bununla beraber tatbik etmek niye· 
tinde olduğu politikanın hedefe varmak için en emin yol oldu· 
funu isbat etmek lazrındır. Her ha!de, Belçikanın kollektif em· 
niyetten yüz çevirerek kendi içine çekilmesi miltetleraarsı va
ziyetin umumi heyetinde ciddi akisler yapacak mahiyettedir. 
Yeni bir lokarno anlaşmasının akdi için tasarlanan müzake • 
reler projesi de yeni bir safhaya girmektedir. Çünkü kendisi 
teahhüd altına girmek istemiyen bir devleti, başkalarınm ga
ranti etmesi ayrı bir mesele teşkil eder. Belçikanın hareketi, 
garbın emniyeti ve umumivetle emniyet bakımından halli ko • 
lay olmıyan bir sürü meseleler ihdas edecektir, 

Belçikalıların l(Örii~lcri. 

L'lntransigeant gazetesi muhtelif belçikalr şahsiyetlerle 
telefonla kısa mülakatlar yapmıştır. 

Eski Başbakan ve Dış Bakanı B. Henry Jaspar demiktir ki: 
"Fransada zannedilmesin ki, Belcika 1914 ü bir anda unutmuş· 
tur. Fakat Belçika milli menfaatlerini korumak mecburiyetin
dedir. 

1922 Cannes konfernasını hatırlatmama müsaade edilsin. 
O zaman dış bakanı sıfatiyle, Belçika hükümeti namına, bir 
fransız - ingiliz uzlaşmasını te •lif etmi~tim. İki büyük kom· 
şumuz bizim tarafımızdan tahrik edilmemiş bir harb halinde 
Belçikayı müdafaa etmeyi teahhüd edeceklerdi. Her iki dev • 
Jet de Bclçikanın bir harb çı.karmıyacaklarını pek iyi bilirler
di. 

Heyhat ki, bu uzlaşma tahakkuk etmedi, o zamandan beri, 
yavaş yavaş buı;!ünkü neticeye doğru yürüdük.'' 

Eski Belçika dış bakanı B. Paul Hymans da şunları söy • 
}emiştir: "Kıratın nutkunu simdi okudum. Bu kadar mühim 
bir hadise hakkında şimdi ne söyliyebilirim. Hadiseleri bekli
yelim. Şimdilik bir fikir beyan etmyeceğim, fakat iki milleti 
biribirine bağlıyan hisleri hatırlatmaya lüzum var mıdır " 

Devlet Bakanı B. Paule • Emile Jansen demiştir ki: 
" Kıralın nutkunun vatandaşlarımızdan pek azını hayrete 

düşüreceğ-ini söylemek_te ne cüret, ne de orijinallik vardır. 
Bence bu nutuk belçikalıların onda dokuzunun fikirlerine 
makcs olmaktadır." 

BELÇIKA'NIN HAREKET SERBESTtSl 

Frankfurter Saytun~ gazetesi yukardaki başlık altında 
yazdığı bir baş makalede diyor ki: 

Belçikada askerlik hizmeti miiddetinin uzatılması da, yıl • 
lardanberi Brükselde kendini belli eden dış politikada müs -
takil.olmak arzusu için ayrıca bir alamettir. 

Avrupada büyümekte olan sükunsuzluk, bu küçüle memle· 
kete, yuvarlanabileceği tehlikeyi bariz bir şekilde göstermiş • 
tir. 

Büyük devletlerin siyasi menfaatleri, Mas, Şelde ve lzer 
arasında biribirleriyle çatışmaktadır. Bundan elli yıl evvel ku
rulmuş olan devletin etrafına zırhtan bir siper gibi çevrilen 
bitaraflık, onun coğrafi vaziyetinin zaruretlerini ortadan kal
dıramadı. 

Belçika, dünya harbından sonra, dış münasebetlerindeki 

Kıra! Leopold'un dünkü k.,bine to 
lantııında söylediği nutuk, kendis'nin 
muhtemel anlaşmazlıklar takdirinde, k 
rarlarının tam serbestisini temin etmek 
azmiyle hareket etmekte olduğunu 

fevkalade açık bir surette gösteriyor. 
Belçikanrn yeni politikası daha mü"' 

kemmel bir surette izah edilemezdi. Hi 
şüphe yok ki, bu politikanın gerçek • 
leı;mesi bugünkü şartları da hesaba ka· 
tacaktır. 

Şimdi asıl mesele, Belçikanm maruı 
kaldığı o fesad verici tesir ve nüfuzlar• 
dan kendini kurtarıp kurtaram1yacağı 

keyfiyetidir. 

Baldvin'in "ingiliz hududu Rende
dir" sözü henüz geri alınmış değildir. 
Fransızların, şimaldeki komşulı:ırını 

liendi nüfuzları altında alıkoymak için 
sarfettikleri gayretler her vesile ite 
tebarüz etmektedir. Bundan dolayıdır 
ki, Brükseldeki kabine toplantısı Fran
sada bu kadar bilyük akisler uyandır .. 
mıştır. 

Belsikadaki yeni inkişaf ~,~,n kar• 
şısında Parisi çoktanberi tasa bürümüş• 
tü "Tan" gazetesi daha dün neşrettiği 
bir makale ile Belçikayı teyakktmt da· 
vet etmek istiyor gibi idi. ''Tan", Betçi• 
ka ve fransrz yedek subay1arınrn Pa .. 
risteki bir toplantısı mün:\"el ı-·vıe 

Belçika büyük elçisinin verdiği bir 
nutku ileri sürüyordu. 

Büyük elçi bu nutkunda: 

'' ..• Belçika hiç bir zaman k"ntini, 
Fransaya karşı bir ası~eri hareket sl'ha· 
sı yaptrrmıyacaktır." diyordu. Belki 
bir büyük elçinin bu sözlerini bir kıra
tın sözleriyle karşılaştırmağa hiç de 

lüzum yoktu. Çünkü bu siyasi değisik· 
liğin manası, memleketi her hangi bir 
suretle barba sürüklenmekten kurtar • 
maktı. Belki, büyük elçinin sözlerini, 
Belçikanın, başka bir memlekete yapı
lacak olan taarruzda askeri üs olarak 
Frnasadan gayri bir memlekete hizmet 

etmek istemediği tarzında tamamlamak 
zarureti vardır. Mevcud ittifaka ve hu
susiyle asla neşredilmemiş olan askeri 
anlaşmalara göre, ihtimal ki bu hm;us 
bambaşka olurdu; ve belki de Belçika· 
nın hududları hakikaten bir taarruza 
maruz kalmamış olsaydı gene vaziyet 
baska türlü olurdu. 

Belçika, istikHilini kenrli kuvvetiyle 
müdafaa etmek istiyor. Bunu yapabil -
mek için de kuvvetli olmak istiyor. Fa

kat, diplomatik garanti katılmadığı 

müddetçe, bu askeri emniyet de kafi 
değildir. 

Bunun içindir ki. Brüksel hükiime· 
ti, Lokarnonun yerini tutacak olan yeni 
andlaşma, kendi memleketinin mü· 

dafaasını da aşan teahhiidler altına gir· 
mek niyetinde derrildir. Ba~ türlü de 
denebilir ki, Belçika hükümeti, muhte-

mel bir batı paktında franaız yahud da 
alman hududuna karşı bir garantiyi ü
zerine almak istemiyor • 

Belçika, belki İngiltereye yapılaca) 
her hangi bir taarruzu da göz önünde 
tutarak bu yardım paktının mükelle • 
fiyetlerinden kurtulmak istiyor. 

Fırın kadar sıcak bir akşam üzeri siyah 
Pars: 

olmasaydı belki de üzerine atılamıyacak
tım. 

- Çok fena zamandayız ,dedi, Fakat so -
nuna kadar yaşayabilirsek bu da geçer. İn
san yavrusu, karnın tok mu? 

- Midemde bir şeyler var ama, hic:; de 
iyi bir şey bulamadım. Ne dersin Baghira, 
yağmur bizi, artrk, büsbütün unuttu da hiç 
mi gelmiyecek? 

- Sanmam. Daha M ahova ağacının çi
çek açtığını göreceğiz. Karacalar ye~il ça
yırlarda otlayarak semizliyecekler. Küçük 
kardeş, gel sırtıma bin de aşağıya sulh ka
yasına gidelim; baka hm, ne haberler var? 

- Yük taşıyacak zamanda değiliz. Ben 
daha ayak üstü durabiliyorum. Fakat ne de 
olsa biz, ikimiz de boğalar gibi semiremeyiz. 

Baghira, cocuğun paramparça üstüne ve 
tozlu yüzüne baktı ve dedi ki: 

- Dün akşam yağlı bir sığır öldürdüm. 
Fakat öyle halsizdim ki eğer hayvan bağlı 

Movgli güldü: 
- Evet, çok büyük avcılar olduk, dedi, 

ben büyük bir cesaretle ağaç kurdlarını yi
yorum. 

İkisi de sık ağaçlıklardan ge~ere · ırma
ğın kenarına indiler. Yanlarına gele!:' Balu: 

- Bu su r:ok yaşıyamryacak, eledi. inkın 
şuralara ... oralarda adam ayak izlerine ben
zer, izler var. 

Daha ac:ağıd~ d ınno.k kenır1 rr ... r a a
yakta duran cen~el otları ölmfü~. ö.enler 
mumyalasmıstı. Bir takım gcyitderle do
muzlar, b~du~ otların arasından nehre doğ
ru geliyorlardı. Daha önce oraya gelmiş o
lan hayvanlar kıyılara yığılmıc;lar. bir an 
önce su içmcğe bakıyorlardı. Enfiye gibi 
ortalığa yayılan to7.lann içinde geyiklerle 
karacaların öksürdüğü duyuluvorclu. 

(Som1 var) 



ali 

ı 

ıa 

u 

·r 

. . 

21 lLKTEŞRiN 1936 ÇARŞAMBA 
·~ 

ULUS 
221 

SAYFA 5 

Dört senelik alman planı 

Planı B. Göring ger~ekleştirecek. 

tSP ANY A İIITİLALl 

İngiliz hasını, Madri
din düşeceğinden 
şüphe etmiyor 

Atatürk altes Mahmud 
Hanı kabul etti 

(Başı ı. inci sayfada) 
iizere kendisine verileı'l geniş salahiyet· 
lerıe B. Göring bir nevi devlet reisi 
Dıuavini olmuştur. Son Nazi kongre
tinde B. Hitler tarafından izah edilen 
lbeşhur planın gerçekleştirilmesindeki 

Cilçlükler dolayısiyle bu tedbir lazım
dı. Filhakika bazı ekonomik mahfiller, 
llış verişe hız vermek hususunda pek az 
faydah gördükleri otarşi'nin aleyhinde
dirler. Bir takımı da, düşük paralı 
lbemleketlerin arasında, markın kıyme· 
tinin hala muhafaza edilmesine hı.yan 
ediyorlar. Öte taraftan yeni planda der
piş edilen "Ersatz" lar, tabii maddeler
den daha pahalıya mal ve nefasetçe de 
daha aşağı olacak ve o derece satın alı
nacaktır. 

27 /4 tarihindenberi esasen döviz dik
tatörü olan B. Göring, eski bir partici 
olmanın kendisine verdiği nüfuz ile B. 
Şabt'a yardım edecek ve ittihaz olunan 
tedbirleri daha kolaylıkla kabul ettire
cektir. 

4lnwn;ya artıl,· valmncı memle-. ~ 

1.-etlere mul:wç olmıyacak 
Berlin, 20 (A. A.) - Dört senelik 

B. Eidemann 
Moskovadan hareket etti 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 

tir. Konseyin planörcülük seksiyonu şe
fi Minov ile muhtelif nişanları hamil 
olan B. Schmidt ve bayan Nikolaevna 
da bu heyete dahildirler. 

Tass ajansı muhabiri ile yaptığı bir 
rniilakatta B. Eidcmann ezcümle şunla
tı söylemiştir: 

" - Memleketimiz, Sovyet Rusya 
ile Türkiye arasındaki dostluğun mü • 
temadi bir şekilde sağlamlaşmakta ol -
cluğunn biiyük bir memnuniyetle .harşt• 
lamaktaclır. İdarecilerinin bilyiik dik • 
kat ve ihtimamına mazhar olan türk ha
va kurumu planörcülük teşkilatının mu
vaffakiyctleri beni son derecede aliika· 
dar etmektedir. ''Türkkuşu" nun müm
taz teşkilatçısı olan B. Fuat Bulca'nın 
bu yaz: Moskovaya gelişi her iki teşekkü· 
lümiiz arasında mevcud olan münase· 
betleri bir kat daha kuvvetlendirmiştir. 
~. Fuat Bulca'nın davetini büyük bir 
memnuniyetle kabul ettim." 

MACARlSTAN'DA: 

Parlnmenıo toplamlı 
P<.§te, 20 (A.A.) - ~~acar parlamen

tosu bugiin sonbahar toplantı devrer.i
ni akdetmiştir. İlk celse mütevaffa ge
neral Gömböşün hatırasını tazize hasre
dilmiş ve başbakan Daranyi hükümetin 
ı crşemhe ı;iinü parlamenl.>ya geleceği
ni ve sonı.:a da programını okuyacağım 
bildirıni,.tir. 

SOVYETLER BlRLl~l'NDE: 

Sovyet emlii.~tri.•inin devrimi 
Moskova, 20 (A.A.) - Neşredilen 

rnallımata göre, Sovyetler Birliğinin bü
tün endüstri faaliyetinin 1936 yılınm 

dokuz ayı içindeki verimi 49 milyar 532 
tnilyon ruble olmuştur. Bu rakam, 935 
)'ılının aynı ayları içindeki veriminden 
yüzde 33,7 fazladır. 

Tefrika: No : 71 

planın tatbiki hakkında general Görin· 
ge verilen salahiyet alman gazeteleri· 
nin bilhassa nazarı dikkatini celbetmck
tedir. Bu hususta Folkişer Beobahtcr 
gazetesi diyor ki: 

"Bu geniş programın gerçekleşmesi 
için B. Göring'i memur etmekle Hitlcr, 
nasyonalist sosyalist hareketinin, ken
disinden sonra en enerjik adamını gös
termiş bulunuyor. Alman milleti, Gö· 
ring'i tanır ve Hitler'e güvendiği k<ldar 

ona güveniı:. Göring'e verilen emir, ma

denlerimiz, makina endüstrimiz ve kim

ya sanayiimiz tarafından imal edilebi

lecek bütün maddeler hususunda Al
many.ı'yı dört sene içinde yabancı 

memleketlere muhtaç olmaktan kurta
racaktır.'' 

Berliner Lokal Ançayker gazetesi, 

B. Hitler, Göring ve bütün millet ara· 

sında sıkı bir iş birliğinin elzem olaca· 

ğmı kaydetmektedir. Bu planın gerçek· 

leşmesi nasyonal sosyalist Almanya'nın 

en 'büyük zaferi olacaktır. General Gö

ring bütün miJJetin yardımı ile işe baş· 
lamaktadır. 

. 
INGILTERE'DE: 

Avam kamaraaının lıemen 
toplannuuı istenildi 

Londra, 20 (A.A.) - Muhalif işçi
ler partisi lideri B. Attli, B. Baldvin'e 
bir mektub göndererek, İspanya işlerine 
ademi müdahale meselesinde hadis olan 
vahim vaziyet dolayıaiyle parlamentonun 
hemen toplantıya çağrılmasını istemiş

tir. Parlamento esasen 29 ilkteşrinde 

normal surette toplanacağından B. Bald
vin'in B. Attli'nin bu talebini dikkate al
mıyacağı sanılmaktadır. 

Yeni bombardıman tayyareleri 
Londra, 20 (A.A.) - Tayyare hü

cumlarından tamamiyle mahfuz olarak, 

ve hava bakanlığının sevkükeyş kadro
ıu içinde in§a edilmiş olan fabrikalar ya

kında yeni bombardıman tayyarelerini 
çıkaracaktır. Bu tayarelerin hususiyet
leri şunlardır: 

Mürettebat Dört kişi 
Tesir sabası lOOOmil 
Motör 480 beygirlik iki motör 
geni§lilc 33 metre 
uzunluk 24 metre 

Her tayyare çifte komandlar ve ay

dınlatılmamış sahalarda yere inmek için 
hususi projektörlerle mücehhezdir. 

Yen iden altı fabrika yapılacak 
Londra, 20 (A.A.) - Hava bakan

lığı yeniden altı fabrikanın inşasını ka· 

rarlaştırmıştrr. Bu fabrikalar hüküme· 
tc aid olacak ve hava kuvvetleri için i
cabeden munzam tayyareleri, motörle
ri yapacaktır. 

Ami M ollison kazaya uğradı 
Londra, 20 (A.A.) - Burjeden gel· 

mekte olan kadın tayyareci Ami Molli

son Krodyon tayyare meydanından 12 
kilometre mesafede yere inmaye mec
bur kalmı' ve tayyaresi ~arçalanmış

tır. 

Tayreciye bir şey olmamıştır. 

B. Azana Barselona gitti 
Londra, 20 (A.A.) - İngiliz gazete· 

leri Madridin yakında nasyonalistlerin 
eline düşeceğinden §Üphc etmemekte
dirler. 

Deyli Telgraf Gazetesi, bugünkü 
baş makalesinde, Madrid hükümetinin 
demokrasinin müdafii olduğu hakkın
daki görüşü reddederek, General Fran
konun muzaffer olması ile, ordunun ls
panyada daima en kuvvetli siyaaal amil 
olduğu sabit olacağını, kuvvetli bir or
dunun cumuriyet prensibiyle pekala ka
bili telif bulundugunu ve General 
Frankonun cumuriyete muhalif olduğu 
hakkında şimdiye kadar hiç bir beya
natta bulunmamış olduğunu yazmakta
dır. 

Muhalefete mensup Deyli Herald ve 
Niyuz Kronik! gazeteleri, ingiliz siya
sasının Madrid hükümeti lehinde değiJ
tirilmesini gittikse daha ısrarlı bir su· 
rette istemektedirler. 

B. Azana Barselon' da 
Barselon, 20 (A.A.) - Dahili 1ıarb 

esnasında göstermif olduğu yardımdan 
dolayı Katalonyaya karfı tükranını iz
har etmek üzere buraya gelmit olan cu
mur reisi B. Azanaya nazırlardan B. 
Ruiz, B. Tunca, B. lruja ve B. Giral 
refakat etmektedirler. 

Cumur reisi hükümet dairesine gel· 
diği zaman B. Kompania ile kucakla§• 
mıştır. Sonra da B. Komptniıin büro
sunda bir görüşme yapılmıştır. Resmi 
bir tebliğ diyor ki : 

"Cumur reisi, İspanya için mücade
le eden eyaletlerde resmi bir çok zi
yaretler yapmağa başlamıştır. İlk ziya· 
retini tabii olarak 19 temmuzdan beri 
mücadelenin öncüsü olan Katalonyaya 
yapmıştır. Cumur reisinin .ziyaretleri 
halkın ve bilhassa katalonyahlarrn ktıv· 
vei manevilerini artıracak ve zaruri 
olarak girişmiş oldukları dahili harbte 
onlara daha zıyade şevk ve gayret ve
recektir . ., 

Bir ihtilalci lıiicumu 
piiskürtiildü 

Barselon, 20 (A.A.) - Albay San· 
dino, asilerin Barbastro mıntakaıında, 
süvari ve topçu kıtaları ile tayyare ve 
tankların iştiıaki ile yaptıkları bir hü· 
cumu Tardientaya doğru püskürtmüş· 
tür. 

8 Suçlu serbest bırakıldı 
Madrid, 20 (A.A.) - Halk mahke

mesi, Sierra-Guadarramadaki vazifele
rini bırakmakla suçlu bulunan dört yüZ" 
başı, 2 başça ... uş ve iki muhafız askerini 
serbest bırakmıştır. 

Frnasa hükümetçilere ıilah ve 
to.yyare mi göndermi~ ? 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman ajansı 
Barselondaıı bildiriyor : 

İspanyada iç harbın başlangıcından· 
beri İspanyaya fransız silah ve tayya• 
relerinin verildiğini iddia etmiş olan 
Aksiyon Fransez gazetesi bugün verdi· 
ği heyecanlı bir haberde, iki motörlü 
beş tayyarenin İspanyaya hareket et-

(Başı 1. inci sayfada) 
Junuyor. Türk ordusu aguşuna aldığı 

genç afganlılan bu yüksek vazifeye 18-
yik olacak §Ckilde itina ile yetiştinneğe 
çalışmaktadır. İki milletin ve iki ordu
nun arasında bu gençler en güzel vifak 
ve ittihat timsali olup ilerliyeceklerdir. 

Sizi hürmet ve muhabbetle selamlar
ken başında büyük hükümdarrnız bulu
nan Sayın Hanedanın memleketine et
miş olduğu vatanperverane hizmetleri 
yüksek hürmet ve takdir hisleriyle ya
detmeyi vazife addederim. 

Kadehimi Afganistanın padişahı Meh
med Zahir Şah hazretlerinin şerefine 

kaldmr, zatı alinizin sıhat ve muvaffa
kiyetioe, kardeş milletin refah ve saade
tine, türk ve afgan dostluğunun şerefli 
atisine içerim •• , 

'Mulııerem mit1a/irimizin cevabı 
Altes Şah Mahmud Han bu nutka 

§U cevabı vermiştir: 

"- Vekil hazretleri, muhterem ve 
aziz kardeşlerim. 

Ötedenberi kalbimde beslemekte ol
duğum amale muvaffakiyetimden dola
yı bugün kendimi çok bahtiyar addet
mekteyim. Zira kendimi doıt bir memle
kette ve mü!fik kardegledmin yanmda 
görüyorum. 

YU(iOSLA VY A'DA: 

Skupçina 1'e senaıo açılıyo,. 
Belgrda, 20 (A.A.) - Skupçina ve 

senato, dün sırf şekli bir celse akdet· 
mişlerdir. Yeni toplantı devresi, bu· 
gün açılacaktır. 

Yazdanbcri muhalefetin zafı artmış· 
tır. 10 martta B. Stoyadinoviç'e karşı 

yapılan suikasd dolayısiyle azasından 

birçoğu mahkfun olduğundan dolayı 

zayıflamış olan Yevtiç grupu ikiye ay· 
rılmrştır. 

B. Yevtiç ile dostları yugoslav mil
li partisine iltihak etmişler, on kadar 
mebus ise B. Mariçeviç'ift' reisliğinde 

ayrıca bir muhalefet grupu vücuda ge
tirmişlerdir. Ayan meclisindeki ''milli yu
goslav partisi'' adını ıa,ıyan muhale· 
fet grupu, B. Yevtiç'in dostlarından 

birçoğunun bu partiye girmesi yüzün
den parçalanmıştır. Tatillerde teşek

kül etmiş olan ''iş" grupu hükümete 
yardım edecektir. 

miş olduğunu bildirmektedir. 
Gazetenin iddiasına göre, bu tayya

reler pazar günü Bordaya inmişler ve 
bunlardan biri o gün, diğer dördü de 
dün ispanyaya uçmuşlardır. 

I hıilalciler A ntero ıehrini 
aldılar 

Burgos, 20 (A.A. ) - Nasyonalist
ler Malaga mm takasında sahilde J erez 
ile Malagayı birleştiren otomobil yolu 
üzerindeki Antcrc tehrini rabtetmişler· 
dir. Bu suretle nasyonalistler Malaga
nın garbinde 40 kilometre ilerlemiş bu· 
lunuyorlar. 

•.• ve bir adayı işgal ettiler 
Londra, 20 (A.A.) - Nasyonalist

ler ispanyol hükümetinc aid büyük Fir

nando adasını işgal etmişlerdir. Vali 1 
ncfyolunmuş ve hükümet taraftarları 

hapsedilmiştir. 

Buyurduğunuz veçhile, bu iki dost 
ve kardeş milletin münasebatı pek b· 
dimdir. Hamdolsun son senelerde, bu 
münasebet o kadar kesbi kuvvet etti ve 
bu. kardetlik rabıtaları o derece sağlam• 
lattı ki ilerde her iki millet ve aulh için 
çok iyi neticeler verec:eğine şüphe yok· 
tur. 

Afgan milleti, büyü.le kardeşi olan 
Türkiyeyi ve onun Ulu ve ünlü halaska· 
rı Atatürk Hil'Zrctlerinin kıymetli deli· 
Jeti altında yaptığı terakkiyatıru büyük 
bir itina ve dikkatle takibetmektedfr. 

Daima Türkiye cumuriyetinin ve O• 

nun başında bulunan muhterem ve güzi
de Reislerinin Afganistan hakkında gös· 
terdikleri hayırhahanc dostluktan çok 
müteşekkir ve mütehassistirler. 

Kahraman ve ıcci türk milletinin şcE
katJi ağuşunda terbiye edilen afgan ev
lidlan ileride her iki taraf için ümid ve· 
recek bir istainad noktasıdır. 

Şu sözlerimi bitirirken, samimi te
!!ekkürlerini huzurunuza ve aziz kardeş
lerime takdim, prlc teceddüdünün pişu
vası ve en büyük recülü olan sevgili A· 
tatürk'ün sihatine, pek necip ve asil 
türk milleti, gayyur ve kahraman Mke
rinin ve zatı Alilerinin ve mevcud olan 
siz kardcş1erimin sıhat ve afiyetine se
vinı; ve gururla içiyorum." 

Kısa dış haberler 
* Roma, - Öğrenildiğine göre, B. 

Ciano, Lokarno konferansı hakkındaki 
ingiliz notasına verilen İtalyan cevabi 
notasını B. Erik Durummond'a tevdi 
etmiştir. 

* Paris, - Mavnacılar grevi bitmiş· 
tir. Grevciler tekrar işe başlamr,lardır. * Brüksel, - Bakanların istifa e· 
deceklerine dair bugün öğleden sonra 
dolaşan ~ayi.-ılar kati olarak tekzib edil
mektedir. 

NORVEÇ' DE: 

Serimlerin netice3i 

Oslo, 20 (A.A.) - Parlamento se• 
çimlerinin muvakkat rcsmı neticesi şu
dur : 

İşçiler: 71 geçen se~imde 69 azalı~ 
kazanmışlardı. 

Muhafazakarlar: 36 geçen seçimde 
30 azalık kazanmı§lardı. 

Ziraatçiler: 18 geçen seçimde 23 a. 
zalrk kazanmışlardı. 

Libcmller: 24 geçen seçimde 24 a• 
zalık kazanmışlardı. 

Ekalliyetler: 3 geçen seçimde 4 aza• 
tık kazanmışlardı. 

DOGUM 
İktiaad vekaleti müfettişlerinden B. 

Ethem Miharbi'nin bir kız çocuğu dün· 
yaya gelmiştir. Ana ve babayı tebrik e· 
der, yavruya uzun ömürler dileriz. 

Doktör - Opera tör 

Nejat Kulakçı 
ANKARA, CEBECİ HASTA
NESİ KULAK, BURUN VE 

BOOAZ MÜTEHASSISI 
Ankara, Kooperatif arkası 

Ali Nazmi ap. 16 telefon: 3911. 

RiLtNMtYEN iNSAN 
olarak durduğu halde sular gene durmayıp yol
larına devam ederler. Hakikatte nehir süratini 
hiç değiştirmemiş, bizim yürüyüşümüzdeki hız 
azalmıştır. 

krmmdan hemen hemen hoşturlar. Bundan do· 
layı da suni bir faaliyetle doldurulmaları icab et
mektedir. ihtiyarlayan insan çalışmaktan vaz
geçip bir tarafa çekilmemelidir. Hareketsizlik 
onun zamanının muhtevasını büsbütün azaltır. 
Aylaklık gençlerden Çok ihtiyarlar için tehlike
lidir. Kuvvetleri sukuta uğramakta olanlara ken· 
dilerine uygun bir say telJlıin etmeliyiz; istirahat 
değil. Bu esnada fonksiyonel oluşları da tenbih 
etmemek lazımdır. Bunların betaetini fiziyolo
jik bir faaliyetle telafi etmek daha doğrudur. 
Eğer ihtiyarların günleri zihni ve manevi hadi
selerle dolu olacak olursa onların cereyanında
ki sürat azalır ve hatta, gençlik günlerinin do
luluğunu tekrar bulur. 

insan ırkının ve medeniyetimizin eskiliğini tah• 
minde onu bir vahid olarak kullanıyoruz. T e• 
şebbüslerimizi bize uzun veya kısa addettiren 
kendi hayatımızın uzunluğudur. Bir ferdin ve 
bir milletin devamını tahmin hususunda da. 
yanlış olarak, aynı zarnan ölçüsünü kullanıyo
ruz. Sosyal davalan da ferdi davalar gibi göz Ö4 

nüne almağı adet etmiş bulunuyoruz. Şu halde 
müşahedelerimiz ve tecrübemiz çok kısadır ve 
bu sebeble de ancak nisbi bir manayı haizdirler• 
Beşerin mevcudiyetinde maddi ve manevi şart .. 
larda bir değişikliğin bir millet hayatına yeni 
karakterler vennesi için, ekseriya, bir asır lazım· 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Fizik zamanın, hayatımız müddetince husu
le gelen bu değiı:ıikliklerini az çok vuzuhla seze
riz. Çocukluk günlerimiz bize uzun görünür. Ol
gunluk günlerimiz ise şaşırtıcı bir süratle geçer. 
Bu his, belki, fizik zamanı, şuursuzca, devamı• 
tnız çre~evesi irinde görmemizden ileri gelmek· 
teclir. Ve tabii olarak, fizik zaman bize bu deva~ 
tna makusen mütenasib olarak değişiyormuş 
Cluygusunu vermektedir. Fizik zaman yeknesak 
cereyan ettivi halde kendimize has süratimiz da
ima azalır. Onu, bir ova ortasmda akan büyük 
bir nehre benzetebiliriz. insan, gününün başlan
gıcında bu nehrin kenarında neşe ile yürür ve 
sulann tenbel tenbel aktığını sanrr. Sonra, sular 
daha hızla nkar ve öğleye doğru, kıyıda yürü
mekte olan kimse sularla aynı hızda olduğunu 
farkeder. Gece yaklaşınca sulann akışı, denile
bilir ki, çok daha siiratlidir. Nihayet, insan kati 

Belki hayat başlanğıcının zahiri yavaşlığı ve 
sonunun da kısalığı, bilindiği gibi, çocuk ve ihti
yar için, geçmiş ömürlerinin muhtelif nisbetle
rini ifade etmelerinden ileri glmektdir. Bununla 
beraber, iç zamanımızın, yani fiziyolojik oluş· 
larımızm, durmaksızın yavaşlayan yürüyüşünü 
farkında olmaksızın sezmekteyiz. Her birimiz, 
nehrin kıyısında koşmakta ve sulardaki geçişin 
hızlandığını görerek şaşmakta olan adamız. 

ilk çocukluk zamanı, tabii olarak, en zengin 
olanıdır. Bu zaman, terbiye hususunda, tasav • 
vuru kabil her tarzda kullanılmak lazımdır. Bu 
anlram kaybı tamir kabul etmez. Hayatın ilk 
yıllarını sürülmemiş tarlalar halinde bırakmak
tansa onları derin bir dikkatle zeretmek gerektir. 
Ve bu kültür, modern terbiyecilerin edinmek 
imkanını bulamamış oldukları geniş bir psiko • 
loji ve fiziyoloji bilgisi istemektedir. Olgunluk 
ve ihtiyarlık yaşlannm pekaz fiziyolojik değeri 
vardır. Bu yıllar, zihni ve uzvi değişiklikler ha· 

• Vlll 
lç zaman mefhumunun kullanılması. - insa
nın ve medeniyetin devamı. - Fiziyolojik 

yq ve ferd. 
· Devam insanın aslındandır ve ona, heykelin 
şekli mermere nasıl bağlı ise, öylece bağlıdır. 
Bizler her şeyin ölçüsü olduğumuzdan devam 
ölçüsüne kendi alemimizin hadiselerini atfedi • 
yoruz. Üzerinde yaşamakta olduğumuz Yıldızın 

• dır. 

Büyük ekonomik, sosyal ve ırkı da .. 
valann tetkiki, bugün, ferdlere istinad etmek·• 
te ve bunlar <iliince tetkik de kesilmektedir. Bu• 
nun gibi, fenni ve !'iyasi müesseselerde ferdin 
devamına müteallik kelimelerle tasavvur edil • 
mektedir. insanlığın gidi~inin pek yavaş ve biıı 
neslin geçisinin neden dünya tarihinde ehemi• 
yetsiz bir hadise olduğunu yalnız Roma kilisesi 
keşfetmiştir. 

(Sonu var) 



SAYFA 6 

1 ANKARA LEVAZIM AMİRLİGİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

t LAN 
ı- Tümen garnizonlarının ihtiyacı olan maddelerin aşağıda ya· 

zıh olduğu veçhile kapalı zarflarla eksiltmeleri lzmitde tümen ka • 
rargfilıı binasında yapılacaktır. 

2- Her garnizon ihtiyacı ayrı ayrı müteahhirlere ayrı ayrı ihale 
edilebilecektir. 
3- Şartnameleri tzmit İstanbul ve Ankara Levazım Amirliği sa

tın alma komisyonunda görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatından bir saat evet ilk teminat ve 

kanunun istediği belegelerle birlikte komisyona gelmeleri. (1423) 
Cinsi Mikdarı Tutarı İlk Te. Gün ve saat 

Ekmeklik 536000 64368 4828 3/ 11/ 36 Sa. 15 de 
Un 
Yulaf 
Pirinç 
Bulgur 
K. fasulye 

629000 
35200 

105000 
63000 

25160 
7392 

13650 
8505 

İLAN 

1887 
555 

1024 
638 

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

ı-5042 

1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 
259000 kilo yulaf satın alınacaktır. 

2 - Yulafın beher kilosuna 5,50 kuruştan 14245 lira fiat biçil· 
miştir. 

3 - İhalesi 28/.10/936 çarşamba gUnü saat 10 da Çanakkale'-de 
müstahkem mevkii satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 
1069 lirayı ve ihale kanununun 2 3. üncü maddelerindeki vesaik ile 
bir saat evvel komisyona mürac~at etmeleri. {1331) 

2-4926 

İLAN 
1 - Garnizon liıtaatı ihtiyacı için 12000 kilo gürgen odunu 

3-ll-936 salı günü saat 11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Odunun tutarı 240 lira olup muvakkat teminatı 18 lira 70 

liuru§tur. 
3 - isteklilerin belli gün ve saatte teminat makbuzları ile Le-

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

f LAN 
"l - Malatya merkez kıtaatının sekiz aylık ihtiyacı için 180000 

kilo fabrika unu kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 27000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2045 liradır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün Tüm. Sa. Al. Ko. na 

gelebilirler. 
S - İstektilerin usuli dairesinde tanzim edecekleri kati teklif 

v~ teminat mektuplarrnr 3-11-936 sah günü ihale saati olan 11 den 
bır saat evveline kadar yani saat 10 da komisyonumuza vermeleri. 

(1338) 2---4988 

t LAN 
l -::- ~nkara garnızonu kıtaatı için 48 ton linyit kömürü 3-11-936 

aalı gunu saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Kömürün tutarı 672 lira olup muvakkat teminatı 50 lira 40 

liuruştur. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte teminatı muvakkate makbuz

lan ile levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 
{1362) 2---4990 

İLAN 
l - Amasya garnızonunun senelik ihtiyacı için abnacak olan 

221000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tah 
min bedeli 30940 liradır. 

2 - Şartnamesi alay satın atma komisyonundadır. 
• 3 - Eksiltme 23-10-936 cuma günü saat 15 de Amasyada alay 
ıdman yurdunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 2320 lira 50 kurustur. 
S - isteklilerin maliye vezne makbuzu ~veya banka bektubu ile 

'.komisyona müracaatları. (1275) 2---4551 

BİLİT 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 

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

çılmıştır. • • 

tah 3 - thale~i 28-10-936 çarşamba günü saat 15 de Çanakalede müs· 
kem mevkı. satı.n alma komisyonunda yapılacaktır. 

. 4 - 1s.teklıler ıhaleden bir ıaat evvel teminat akçaları olan 104~ 
]ırayı ve ıhale kanununun 2 3 inci maddelerindeki vesaik ile hır 
aaat evvel komisyona mürac

0

aa; etmeleri. (1332) 2-4927 

t I. 4 N 
. 1 - ~!aziz merkez kıtaatının sekiz aylık ihtivacı için 280000 

kılo fabrıka unu kapalı zarf usuti ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 39200 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2940 liradır. 

- Şartnameyi görmek istiyenler her gün Tüm. Sa. At. Ko. nı 
cclmeleri. 

5 - İsteklilerin usuli dairesinde tanzim edecekleri kati teklif ve 
te.arıin~t mektuplannı 2-Jl-936 pazartesi günil ihale saati olan 11 
den hır saat evveline kadar yani saat 10 da komisyonumuza verme· 
lcri. (1336) 2---4986 

İLAN 
t - Tümenin Erzlncan garnizonunda bulunan kıtaat ve mües· 

aesatın senelik ihtiyacı olan 450000 kilo una ihale gününde kapalı 
zarfla eksilı:ııesine talip çıkmadığından 239. numaralı kanunun 40. 
ıncı maddesı mucibince pazarlığa çevrilmesidir. 

2 - M.~•hammen bedel altmış yedi bin beş yüz liradır. 
•~ 3 - Yuzde yedi buçuk ilk teminatla beş bin altmıt iki lira elli 
ı.:untstur. 

• 4 - Şa~tnamesint g8nnek istiyenler 338 kuruş mukabilinde Er· 
z~~ca~~a tümen karargahı binasında satın alma komisyonundan alıp 
gorebıhrler. 

11 
; E P~zarhkla ihale.si 22. birinci teşrin 936 perşembe günU saat 

e rzıncanda tümen karargahı içinde satın alma komisyonun• 
da yapılacaktır. (1271 ) 2--4877 

İLAN 
ı.::- A~kara garniıonu dahilindeki erler için 450 ton buğdayın 

öğil...ıulmesı k":palı z.a~fla münakasaya konulmuştur. 
2 - İhalesı 24 bır~nci teşrin 936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Tutarı 7875 hra olup muvakkat teminatı 590 lira 62 kurut· 

tur. 
4 - Şartnamesi her gün Lv. amirliği aatın alma komisyonunda 

görülebilir. . • • 
5 - lsteklılerın bollı gün ve saatten bir aaat eYVeline kadar ka· 

nunt8ı 2,3 üncü maddeleri mucibince vesikaları ile birlikte teklif 
mektublarını komisyona vermeleri (1298) 2--4872 

İLAN 
Cinsi Mikdarı Tutarı Muvakkat teminatı 

Kilo Lira Lira Kr, 
Ayva 10500 3780 283 SO 
Vişne 10500 3780 283 50 
ıcayısı 7000 3360 252 oo 

ı _ Garnizon eratı ile harb okurlarının ihtiyacı için yuliarda 
cins ve mikdar ve tutaralrı ile muvakkat teminatları yazılı üç kalem 
reçel +11-936 tarihine müsadif çarfamba gilnU aaat ıs de kapalı 
zarfla alınacaktır. . 

2 _ Sartnamesi parasız her e:ün komısvonda ıtörUlebilir. 

ULUS 

ANKARA BELEDiYE REISUCI iLANLARI 1 
İLAN 

l - YaptırılacalC iki benzin deposu insası on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur • 

2 - Muhammen bedeli (5970) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı {447) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri ICalemi

ne ve isteklilerin de 6 - teşrini sani - 936 cumagünü saat on buçuk • 
ta Belediye Encümenine müracaatları. (1474) 2-5097 

!LAN 
I - Su idaresine alınacak çelik, köşebend lambaları ve saç on beş 

gün müddetle açık eksiltmeye kcmulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (738,50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (53,38) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 6 • teşrini sani - 936 cuma günü saat on bucuk· 
ta Belediye Encümenine müracaatları. (1473) ?.-!iOQ6 

İLAN 
1 - Su idaresi için alınacak kazma, kürelC, sap ve Jiarpit, el lam-

bası ve saire 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmustur. 
2 - Muhammen bedeli 2871.90 lirad ır, 
3 - Muvakkat teminatı 215,37 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı isleri kolemine 

ve isteklilerin de 6 - teşrini sani - 936 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1472) 2-5095 

P . T. T.' Levazım l\f üdürlüğündcn : 
1 - İdare ihtiyacı için 20 kalemde muhtelif tip ve miktarda ka

ğıdlı ve emaye iplikli kurşunlu kablo ile kağıd masura lçapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu malzemenin muhammen bedeli (83064) seksen üç bin alt
mış dört ve muvakkat temina!ı .< 5404) beş bin dört yüz dört liradır. 

3 - Eksiltme 7-12-936 tarıhınde saat (15) de Ankarada P. T. T. 
Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda yapı • 
lacaktır. 

4 -" İstekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ederek a
lacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve 
2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle beraber 7-5-936 tarih ve 3297 
sayılı resmi gazetede ilan olunan talimatnameye tevfikan malik ol· 
maları icabeden müteahhitlik vesikasiyle teklif mektuplarını mez
kur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak sözü geçen tarihe mü
sadif pazartesi günü eksiltme saatından bir saat evveline kadar o 
komisyona tevdi edeceklerdir. 

5 - Şartnameler 4 lira 16 kuruş mukabilinde Ankarada P. T. T. 
Levazım Müdürlüğünden ve İstanbulda Beyoğluunda Levazım ay • 
niyat şubesinden tedarik olunur. (1456) 2-5085 

Edirne Jandarma Efrat 
l\f ek tehi Komutanlığından : 

8/ 10/ 936 perşembe günü ikinci defa yapılan (180000) kilo bi
rinci nevi ekmeklik unun kapalı zarf eksiltemesine istekli çıkma
masından ötürü 2490 sayılı kanunnun 43 üncü maddesi mucibince 
pazarlığı 5/ 11/ 936 Perşembe günü Edirne Merkez Muhasebe Mü
dürlüğü odasında yapılacakt · r. İsteklilerin teminat makbuz veya 
banka mektuplariyle birlikte komisyona gelmeleri. (2304) 

Cinsi 
Mikdarı Tahmin Fi. Muv. Temi. Tutarı Şekli Pazarlık 

Kilo kuruş Lira Lira günü 
Birinci nevi 
ekmeklik un 180000 14 1890 25200 pazarlık 5-11-936 

2-5099 

İçel ilhaylıbrı Nafıa 
Direktörlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: "Mersinde Memleket hastanesi ik-
mal inşaatı olup keşif bedeli (30780) lira 50 kuruştur." 

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

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

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

muvakkat teminat vermesi, bundan başka ~ğıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lhımdır. · 

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

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

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

Pek yakında: FRANSA İHTİLALİ 

3.- isteklilerin kanunun 2, 3 üncil maddelerindeki vesikalar ve 
teminat makbuzları ile beraber teklif mektuplarını belli gün ve sa
atten bir saat evveline kadar Ankara Lv. amirliği satın alma komis· 
yonuna vermeleri. (1337) 2-4987 

İLAN 
1 - Niğde mevkii ihtiyacı için 300000 kilo arpa kapalı zart usu

liyle eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 12000 lira olup ilk teminatı 900 liradır. 
3 - İhal~si 2-11-936 pazartesi gUnU saat 15 de Niğde'de yapıla

caktır. Teklıf mektupları 2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun 
olarak ihaleden bir saat enteline kadar komisyona verilmiş buluna
caktır. 

4 - Sartnameıi komisyonumuzdan parasız alınabilir. (1471) 
2-5094 

İLAN 

21 ILKTEŞRlN 1936 ÇARŞA~.ı\ 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

Tunceli Vilayeti Nafıa 
Direk~törlüğünden : 

1 - Eksiltmeye lConulan iş: (Dördüncü Umumi Müfettişlik mıll' 
takası dahilinde takriben 102 kilometre uzunluğundaki Mazgirt -
Plümür yolunun tesviyei türabiye, sınai imalat inşaatıdır. 

Bu işlerin tahmin edilen bedeli (200000) liradır. 
2 - Bu işo aid sartnameler ve evrak Ştınlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnam~si, 
D • Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname• 
E - Hususi şartname, 
F - Silsile i fiat cetveli. 
G - Taş, kum su ızrafiği, 
İsteyer.ler matbu nafıa isleri şeraiti umumiyesi ve fenni şartn~ .. 

meyi dairede tetkik ve mütalaa ve rliğer şartnameleri ve evrakı 5 lı .. 
ra bedel mukabilinde Ankara Nafıa Vekfileti Şoseler idaresindtn vo 
Etazizde Tunceli Nafıa Dairesinden alabilirler. 

3 - Vahit fiatlarrnda zam yapılan inşaatın eksiltmesi 5-11-936 
perşembe günü saat 14 de Elazizde Tunceli Nafıa Müdürlüğü bi '" 
nasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 11250 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka ticaret odası vesikasının ve Na .. 
fıa Vekaletinden istihsal edilmiş yol ve teferruatı müteahhitliği eh" 
liyet vesikasını haiz olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Elazizde Tunceli Nafıa Müdürlüğü daire
sine getirerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilin· 
de verilecektir. Posta ile gönderilen mektupların nihayet 3 üncU 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu• 
mu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1439) 2-5058 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

İskan Umum 1\tlüd ürlüğünden : . 
Orta anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, Tokat 

ve Sivasın Şarkışla kazalariyle diğer yerlerde iskan edilen ve e
dilecek olan göçmenler için (2000) çif~ (4000) adet öküz pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Pazarlık 26-10-936 gününde saat 15 de Sıhhat Vekaletinde ya• 
pılacaktır. 

İdari ve fenni şartnameler İstanbulda iskan müdürlüğünde. 
Ankarada İskan umum müdürlüğünde mevcuttur. İsteyenler bıı 
yerlerden şartnameleri alabilirler. 

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

Muvakkat teminat vermeyenler pazarlığa iştirak ettirilmezler. 
(1396) 2-.;.5.;.;0l:;,;:O _ _ _ _ 

Karacal)ey Harası Direktörülğüıı· 
den: ....... 

25-9-1936 cuma günü kapalı zarf usuliyle eksilfmesinın yapılaca· 
ğı ilan edilen Çörekli mevkiinde inşa edilecek ikinci inek ahırına 
talip çıkmadığından yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

ı - İhale 22.10.936 perşembe günü saat on altıda Bursa Baytar 
Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli 21689 lira 14kuruş olup muvakkat 
teminatı 1627 liradır. . 

3 - Bayındırlık genel şartnamesi, mali ve fenni şartnamelerle 
plan ve mukavele projesinden mürekkep bir takım münakasa evra
kı 3 lira mukabilinde Hara muhasebesinden verilmektedir. 

4 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numarah eksiltme lia· 
nunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 
7. 5. 936 tarih ve 3297 numaralı resmi ceridede ilan edilen tali• 
matname mucibince Nafıa Vekaletinden almı~ oldukları müteahhit• 
lik vesikasını ve teklif zarflarını mezkQr kanunun tarifatına uygun 
olarak 22. 10. 936 tarihinde perşembe günü saat on altıya kadar Bur• 
sa Baytar Müdürlüğü Dairesindeki Komisyona tevdi etmeleri ve 
münakasa evrakını görmek istiyenlerin Bursa, Ankara, İstanbul 
Baytar Müdürlükleriyle Hara Müdürlüğüne müracaatları ilan olu· 
nur. (1727) 2---4815 

İKTİSAT VEKALETİ 
• 

ölçüler ve Ayar Müdürlüğünderı : 
Ölçüler nizamnamesi ahkamına mugayir olup ta kullanılmaları· 

na mezkllr nizamnamenin (85) inci maddesine göre izin verilmekte 
olan şişelerin miktarı (1937) senesi ikinci kanun ayının birinden 
itibaren muayyen bir nisbet dahilinde tahdid edilecektir. 

Buna nazaran: 
ı - İspirtolu içki satan fabrika ve imalathanelerce kullanılacalC 

şi§Clerin en az% (40) ve. 
2 - Diğer içkiler satanlarca kullanılacakların en az % (30) nis• 

betindeki mikdarının ölçüler nizamnamesi hükümlerine muvafık ol• 
ması lazım gelecektir. 

İspirtolu içki satan müesseselerce ku!Janılacak şişelerin geri 
kalan % (60) ı ve diğer içkiler satanlarca kullanılacakların % (70) 

l.1 inin de kullanılmasına, ancak ölçüler nizamnamesinin (74) ve (77). 
inci maddelerine mugayir oldukları takdirde, Vekaletimizce görü• 
lecek lüzum üzerine mezkur nizamnamenin (85) inci maddesine gö
re müsaade edilecektir. 

Ölçüler nizamnamesi ahkamına muvafık şişe tedariki veya ~e~· 
cud olanların sözü geçen nizamnameye uygun şekle sokulması ıçın 
icabeden tedbirlerin timdiden alınması lazım geleceği ilan olunur. 

(1248) 2---4808 

Jandarma Genel Komutanlığı ~ıı· 
kara Satınalma Komisyonundan : 

Jandarma genel kamutanlığma ait Ariel marka evrak moto· 
sikleti 26-10-936 pazartesi günü saat (10) da açık artırma ile satıla• 
caktır Motoru görmek isteyenler her gün, artırmaya girmek iste· 
yenlerin belli &ününde komisyona ba§ vurmaları (1314) 2-4895 

Ankara Okullar Artırma ve ek· 
siltme Komisyonu Başl~anlığından: 

Balıkesir askeri hastahanesindeki levazım ayniyat tesellüm mak- ı 
buzlarından 54656 ve 54429 sıra No. Ju iki adet ayniyat tesellüm mak
buzunun üçer parçası ciltlerinin arasında bulunamamış olduğundan 
zuhurunda hükmü kalmadığı ilin olunur. (1464) 2-5093 

Ankarada Gazi Lisesi mobilyası kapalı zarf usuliyle eksilt~e~.e 
konulmuştur. Keşif bedeli 7026 liradır. İhale 2-11-936 pazartesı gu• 
nü saat 11 de Maarif Vekileti binasındaki Ankara Okullar savıŞ"" 
mantığında yapılacaktır. Muvakkat teminat 5Z7 lirdır. Şartname ve 
ruimleri görmek ve almak istiyenlerin Ankara Gazi Lisesi Direk~ 
törlüğü ile arttırma eksiltme kitibliğine müracaatları lazımdır. 

(1434) 2~5055 



it ll.KTEŞR1N 1936 ÇARŞAMBA 

KREM BALSAMlN 

Kumral, Sarışın E mer her tene tevafuk eden yegAne sıhhi 
kremle•ciir. Cildı be ler Ç • Leke ye sivilceleri kimilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıkları sıhhi gilzellik kremleridir. 

KREM BALSAMtN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe nnkli 
2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem Balsamın acı badem gece için penbe renkli. 

INGf LfZ KANZUK ECZANESİ. 
· Befioilu •. İstanbul 

;ıı"ll81HK&&a~,.. .,__., •• RBMl&&D! 29m' 

Ankara Yüksek Ziraat EnstitUsü 
Rektörlüğünden : 

l - Kurumumuzun ihtiyacı olan 30 adet dolap açık eksiltme SU• 
retiyle satın alınacaktır. 

2 - 2.11.936 tarihine rasthlyan pazartesi günü saat 16 da Yüksek 
Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından ihalesi 
yap· lacaktır. 

3 - Muhammen bedel 2460 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 1M,S liradır. 
5 - Bedava prtnamesini almak istiyenlerin daire müdürlüğüne 

nıüracaatları. (1414) 2-5038 

Pazarlık suretiyle eksiltme ilanı : 

l~el Uhaylığı Nafıa Direktörlüğün
den: ................ 

l - 30/911936 tarihinde kapalı zarf usu16 ile eksiltmesi mukar
~er ve (20220) lira 44 kuruş bedeli keşifli Mersinde ilk okul yapısı 
ıkmal inşaatına talip mhur etmediğinden bu tarihten itibaren bu 
ay zarfında pazarlığa konulmuştur. 

2 - Eksiltme 31-10-936 cumartesi günü saat 10 da !çel ViUlyet 
encümenifde yapılacaktır. 

3 - Bu ite aid prtname ve evraklar ,unlardır. 
A - Eksiltme tartnameıi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel prtnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Hususi tartname 
F - Keşif, silsilei fiat ve meteraj cetvelleri. 
İstiyenler bu prtnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Nafıa M\i

dürlüğünde görebilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1516) lira (54) ku

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

1'icaret odası, Nafıa Bakanlığından aldığı müteahhitlik ehliyet 
vesikasını getirmesi 1azımdır. · 

S - isteklilerin yapılacak işin meauliyeti fenniyesini deruhte 
edecek bir mühendis veya mimar bulundurmayı teahbüt etmif ol
nwsı lizımdır. 

6 - lsteklinin fula malGmat almak, İltiyenlerin İçel Nafıa Mü· 
dürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. (1902) 2-4873 

Ankaranm Sayın 
Halkına. : 

Bütün resmi dairelerin, 
Bankalann, müessese

lerin elektrik 
işyarlanna: 

CUMURİYETtMfZtN 13 Unctl YIL DöNttM'O 
YAKJ,,AŞIYOR. BAYRAM GECELERİNİ BOL 
IŞIKLA KUTLULAMAK VE ARIZASIZ CERB
y AN VERMEKı ANCAK HER BİNANIN DO
NANMA TAKATiNi BİLMEMİZLE MttMKUN
DtJ'R. Y APACAôINIZ VEYA EVELCE YAP
TIRDIÔINIZ TESİSATIN ÇEKECEÔİ ELEK
TRİK KUDRETİNİ TEZELDEN SOSYETEMİ· 
ZE BİLDİRMENİZİ DİLERİZ. 

SOSYETEMİZ DONANMA TESİSATININ 
MUAYENELERİLE UGRAŞACAÔINDAN 24. 
10. 1936 TARİHİNDEN 2. 11. 1936 TARİHİNE 
KADAR YENİ ABONELERE RAKORDMAN 
Y APILAMIYACAKTIR. 

Ankara Elek~ t. A. 
Sollyeteei 

ULUS 

Mevaddı müştaile ilanı 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Hara ihtiyacı için 86.800 litre motorin, 5.500 litre vakum, 25.500 
litre gu, 5,500 litre ben~in ve 2.100 kilo gres kapah zarf usuliyle 
eksiltmeye konmu1tur. Hara teslimi Motorinin litresine 7 kuruş va
kumun litresine 17 kuruş gazın litresine 21 kuruş, benzinin litresine 
27 kuruş ve gresin kilosuna 23 kuruş muhammen kıymet takdir edil· 
miştir. 

Bunların hepsi için 1002 lira mmrakkat teminat ahnacaktır. Ek
siltme 2 - teşrinisani • 936 pazartesi günü saat 15 de Hara merkez 
binasında yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin İltanbul, 
An"kara, Bursa Bayt<4r Müdürlükleriyle Hara Müdürlüğüne mlira• 
caatları ve isteklilerin 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihallt 
kanununun ahkamına göre teminat ve vesikalariyle birlikte eksilt
me günü saat on beşe kadar mekt• ">lar nr Hara merkezinde müteıek
kil satın alma komisyonuna tevdi etmeleri ilaıı olunur. (2145) 

2-5024 

Çorum Vilayeti Nafıa Direktörlü
ğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Sun~urlu _ Çerikli yolunda yeni-
den yapılacak 2xl0 açıkl(~ındaki ı>eton arme Kemalli köprüsüdür, 

Bu işin keşif bedeli 11500 liradır. 

2 - Bu işe ait prtname ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayınrırhk işleri genel şartnamesi 
D - Fenni ve hususi şartnameler 
E - Keşif ve silsileli fiat metraj cetvelleri 
F- Proje 

lateyenler bu evrakı Çorum Nafia dairesinde görebitirler. 
3 - Eksiltme 936 yılı ilk teırininin 23 üncü cuma gUnfi saat 15. 

de Çorum Vilayet makamında toplanacak komisyon tarafından ya-. 
pılacaktır. 

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

kat teminat vermesi, bunpan başka aşağıdaki vesikaları hais olup 
göstermesi tazımdır. 

Ticaret odaamda kayıtlı bulunduğuna dair vesika ve bu işleri 
yapabileceğine dair Nafia Vcklletinin ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
l. saat eneline kadar Villyet Makamında toplanacak eksiltme ko
misyonu reialiğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektublar.l" nihayet Uçünctı maddede yazılı saate kadar 
gelmiJ olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice lrapatılmıı bu
lunması lizmıdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(129S) 2-4867 

Ankara Valiliğinden : 
Stadyum aahasında demir tribünlerin takviyesite tel ihata dıvar· 

larmm sıvuı ve be' adet foueptik ~kur in,uı 13lerinin 2/11/936 
pazartesi gü.nü saat 15 de vilayet binasında toplanan daimi encü-
mence ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuttur. · 

Bedeli keıfi 4269 lira 38 kuruştur. 
Teminatı muvakkatesi 320 lira 20 kuruştur. lste1dilerin teminat 

mektubunu veya hususi muhaaebe veznesinden alacakları makbuzla
riyle bu ite ait olmak üzere Vilayet Nafia Müdürlüiünden alınmış 
fenni ehliyet vesikasiyle birlikte yukarda yazılı gün ve saatte da· 
imi encümene relmeleri. (1420) 

Bu babtaki kqif evrakiyle prtnameled görmek latiyenlerin her-
gün Nafıa müdürlüğüne müracaattan. 2--5040 

Gazi Terbive Enstitüsü 
Direktörlüğünden : 

Enstitünün beden terbiyesi şubesine yeniden müsabaka ile kız 
ve erkek talebe alınacaktır. Taliplerin ,artları ve imtihan gününO 
öğrenmek için Kültür Direkt6r1Uklerine bat wrmalan. (1387) 

2-5052 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

Cinsi Mikdarı ve Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 
Ölçilaü .. 'Lira Kr. Lira Kr. 

Sığır eti 98725 Kilo 32085 63) 
Koyun eti 5000 .. 2175 00) 3021 67 
Kuzu eti 14353 ,, 6028 26) 

Yukarıda cinı ve miktarı ile tahmin ecfUm bedelleri ve muvak 
kat teminatları yazılı olan üç kalem y~yecek_ a7-lo.936 tarhine rut 
layan salı günü saat 14 de kapalı zarf ualiyle -1ma~tır. 

Şartnamesi (201) kuru' mukabilinde komisyondan ber pil ve• 
rilir. isteklilerin 2490 ayılı kanunda yaılt YHikalada birlikte tek· 
lif mektublarını belli ıün ve saatten bir aaı nveliaıe lradar JıCa.. 
aımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri 

(1909) 2-3896 

İmar Müdürlüğünden: 
Mahal. Sokafı Cinai ada parsel Muhaınmen bedeli Kül uhibi 
İnkılap Türbe hane 67 11 150 Jılehmet o(lu Meh· 

met'ft Hatılce. 
inkılap Tahtakonak ,, 50 13 600 Camcı Kadı Halil 

Yakarıya kaydı çıkarılan nlerln eıılra.u açık ar~ aarctlyle 
'Z/. teşrinievvel 1936 salı ıünü saat on beşte ihale edi~ecelttir. Talip-
lerin bugünden imar mildilrlüfüne müracaattan. (1358) Z--4951 

Kars Nafıa Müdürl~den: 
ı - Iğdır'da muhlldr iaklnı için yapılacak olan beheri .,591.25" 

liradan "139530.28'' lira bedeli kepfli 236 nin intuı için 21-8-936 
tarihinde yapılan pazarlıkta kimse talip çıkmadığından bu inpat 
aynı praitle yeniden kapalı ••rf uaulile 10..10..936 tarihinden itiba· 
ren 20 gtln mUddetle mHnakaaaya konulDmflur. 

2 - EblJtme 2-11-93& tarihine mu.elif paarteai eünü uat 15 
de Kan Nafıa llUdtırHlğUnde toplanan komisyonca yapılacaktır. 

S - Mavaklrat teminatı .,10464.77" liradır. 
4 - Şartname, plin ve ketif 6.'Y/ lira mubbilincll Kan .Nafıa 

MUdürlüğünden almabffir. Bu hususta tafsillt almak latiyenler, 
lstanbul. Ankara ve lsmir ViUyetleri Nafıa llüdilrlWderincle meY
cut musadc!ak evrakı ctSrebilirler. 

5 - lateklilerin Nafıa Vetaıetiıı41'en muaddak ehliyetnamele
rlni ve muvakkat temlnatlanm .Yatn:iUıt olarak kanuna uygun te
kilGe teklif mcktupları~u ı;nuayye.,. ~ttea bir 11&t evYeline kadar 
komisyon reisliğine makbus mukabihnde vermit olmalan veya pos-
ta ile röndermeleri !bandır, (209U Z-4912 

SAYFA 7 

1 
A.dapazan Tohum Islah ve De

neme İstasyonu AJım Sabm 
misyonundan : 

Ko-

12000 kilo arpa açık eksiltme usuliyle alınacaktır. Şartnameaı pa
rasız görülebilir. Eksiltme 24 birinci teırin 936 cumarteei günü saat 
14 de Adapazan mal müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. İstekliler 
ticaret odası vesikası ve 30 lira teminat makbuzu ile zamanında mil-
racaat etmeleri. (2041) 2-4933 

1 D. D. YOLLARI VE LiMANLAR! UMUM 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU b...ANLARI: 

BİLİT 

1 
Eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (23500) lira olan 

muhtelifülcins lastik malzeme 18-11·1936 çaqılllnba günü saat 15,30 
da paazrlılda Ankarada İdare binasında aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1762) lira 50 kuru,luk ~uvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, resmi gazetenın 7-5-936 ta• 
rih ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname da
iresinde almmıt vesika ile birlikte aynı gün tayin edilen saatta mal
zeme dairesinde Merkez dokuzuncu komisyonunda hazır bulunma· 
lan lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme d~r,'.Siodt '9'! 8-lydarpqada te-
sellüm şefliğinde görülebilir. (1416) 2-5050 

MiLLi MUDAFAA VEKALETİ 
~ATIN ALMA KOMİSYONU lLANLAR 

iLAN 
1 - 154 kilo yumak keten iplik ve 1130 adet makara kete. 

iplik açık eksiltme ic! münakauya konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 1349 lira 60 kuruı olup ilk teminat 

parası 101 lira 22 kuruıtur. • 
3 - lbaleai 27-10-936 salı pnil saat 11 dedır. 
4 - Eksiltmeye peceklerin 2490 aayıb kanunun Z,3 llncl mad

deleriİıde i•tcnilen belgeleriyle birlikte ihale &ün ve aatmda M. 
M. V. satın alma komsyonuna varmalan. 2-4893 

tLAN 
1 - Bir adet 10 tonluk cer makinesi Jiapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. • 
2 - Tahmin edilen bedeli 6.000 lira olup ilk temıoat parası 450 

liradır. 
3 - İhalesi 7-ıt-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 _ Şartnamesini bizzat il. il. V. aatınat. komisyonundan ala 

bilirler. Muhabete ile tutname l[Ölldcrilemu. 
5 - Eksik.meye ~receklerin 2490 sayılı kanunbn 2, 3 üncil ma~

delerindeki belReleriyle birlikte ihale günGnde teminat ve teklif 
mektuplarım en ttCÇ bir aaat e.velinc kadar ııL M. V. Sa. Alma ko· 
miayonuna vermeleri. (1460) 2-5088 

BtLtT 
1 - Harp Okulun4a mevcut 70 tane karyola ,,anrlılda amir et

tirilecektir. 
2 - Vekllet ihtiyacı için 500 tane muhtelit renkte makara~• 

zarlıkla satın abnacaktrr. hteldilerin 23-10-936 cama günü uat 11 
de M. M. V, Sa. Al. Ko. na ~bneleri (1458) 2-5o8'1 

BtLtT 
Bando için bir tane enstUrüment avan ldlivr ile bir tane alto .. 

iletleri pazarlıkla aatm almacaktır. istekliler 27-lo.936 sah g&al • 
at ıı de M. M. V. Satın alma ko. da bulunmalan. (1457) 2 S. 

Karacabey Harası Direktörülğün· 
den: -.. 

25. EylUI. 936 cuma günü npatı zarf ~su1i .ile eksit~eslnln 1!"° 
pılacağı ilin edilen Hara merkezinde yemden ıJ\f& edılecek Klıt 
kısrak tavlasına talip çılanadıimdan yenide~ kapab zarf umliyle 
e~siltmeve konulmuştur. 

l - İhale 22 10 936 prr§C1Dbc gilnil 11&t on dartte Buna Ba,tar 
Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

2 - Bu infaatın nıuhammen keıif bedeli 80082 lira 15 bnıt ohlP 
mu,•akkat teminatı 4255 liradır. 

3 - 'Baymdtrlık genel .-rtnamesi, mali •e fenni tartnwleı 
plln ve anukHele projesinden mtirekkep bir takım miinakaa ..,... 
le 10 lira mukabilinde hara mubuebesinden verilmektedir. 

4 - Ba eksiltmeye girmek iatiycnler 2490 numaralı eblltme 
kanunu mucibince ibrazına mecbut olduldan evrak .., nallraJarla 
7. 5. 936 tarih ve 3297 No. lu rctıml ceridede sin edilen taıımm-e 
mucibince Nafıa Vektletinden almıt oldukları mUteahhltlik 'ftlika. 
8UU ve teklif zarflarını 2490 numaralı kanunun tarffatma uygma ola 
rak bazırbyarak 22.10.936 perıembe glDil uat on clarde kadar Bar
• Baytar Miidtirl6ğtl Dairesindeki la:ımiay.qna tndi etmeleri " 
münakasa evrakmı görmek iıtiyenlerin BuQ18. Ankara, fstaabul 
faytar llildürlilkleriyJe Hara mijdürlti~ fD(lncUtlan Ula o~ 
nur. (1726) z-..481. 

Ankara Güven Yapı Kooperatifi 
idare Heyetinden: 

İQf&IJ bitmek üzere bulunan evlerin ortl.klara. kan çelmneli .. 
retiyle tahsisi, l ikinci tetrin 1936 puar gtilıü uat on bette Sime• 
Bank binasındaki idare merkaiıule icra edµ~ceiinden bütün ortak• 
larm veya aalihiyettar ftldlledaia llaar bU!unmalan ilin olUlllll'. 

Z-5089 

Adliye Vekfiletindel\: 
1 - Temyis mahkemHI için prtnamesi mucibince yapılacali 

154 parça mobilye bpalı zarf nıuliyle 19'/10/936 tarihinde eksilt• 
menin icrau kanrlqmrı iken talibi zuhur .etmemesinden dolayı 

· tekrar eksiltmeye konulmuttıar. · 
2 - Eksiltme 5/11/936 perfembe gUntl .iılaat ıs de Anlrara'ü 

Temyiz binasında AclJiye Vekaleti Levazım lliid6rlüğü odanncla 
toplanan eksiltme kôadayonu tarafmdan ,,.... .. ımr. 

3 - lateklilerin bu huma alt prtnameyi Ankara AclJiye VektO 
Jeti Levazım M6dtirllğ6ndee. .........,.. adliye lmnm IDela1llW 
luğundan, lzmir'de C il. amamllllbadell pG.ıs alabilirler. 

4 - t~u yapılacak U4 ,.._ mobil,..tn mecmuunnun ... 
mini bedeli 10.363 liradır. 

5 - Eksiltmeye ittirllı: edecek olan IBıekliJerin bedeli muham
menin % 7 buçutu olan (777) Ura (22) buçuk kurutun nütes 
veya devletce nakit mukabtunde kabU1 edilen tahvilitı mahalli 
mzl sandığına teslim etmit olduklarına dair olan sandık makıbuz• 
lariyle teklif mektuplarım havi mfibürlii zarfların eksiltme saa
tinden bir saat evveline kadar komisyon riyasetine vermelerl 

6 ~ 't'aıradan teklif mektupları göndhecek olanlarında ayni 
laatde mektuplannm yetitme•ini teminen daha evvelden postaya 
tevdi etmiı oJmalatı ve drt zarfları miihlr lftıumu ile ayrıca mil• 
hUrlenmiı olması llzımdır. (1475) 2-5100 
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Kül tür Bakanlığı B.. . 
tarafTtı dan 1 actJfl an utı• n me 

rA4/Aı • 
C:c-~.e· 

,.;:? ,, ,..,.,,., 

// 

'Bir verirsen bin l<anınabilinin. Birini kaybedersen paran Jıe'l>~ o"h 
ımamı t r Hem yı.ı:'lercc vatondafını zengin etmİf hem de yurdu • 
lllln t: ine birkaç Filo katmış olursun. Bu yüzlcru a:enııindea 
tdrinin de 11enin olmıyacağuu kim iddia edebilir. 

P .. T. T, Ankara 
Başmüdürlüğünden: 

Boğa .. lar mukavelesi hatırası olmak üzere altı neviden müreli
kep posta pulları, üzerinde sürşarj yapılmıştır. Bu pullar münha
sıran seri halinde ve doksan beş kuruş bedel mukabilinde 29 ilkteşrin 
936 günü posta gişelerinde ısatılmağa başlanacağı umumun malfunu 
olmak üzere ilan lounur. (1450) 2-5083 

Karaman Belediyesinden : 
16-10-936 tarihinde ihalesi yapılacalC olan Karaman Belediyesi 

elektrik tesisatına talip zuhur etmedi~inden, müddet 17-10-936 tari· 
hinden itibaren on gün daha uzatılmıştır. (1455) 2-5084 

l(aracalJey Belediyesinden : 
1 - Karacabeye getirilecek götecik suyunun inşa ve tesis 1Ceşif 

bedeli 65244 lira 83 kuruş olrpak iizere bir ay içinde pazarlıkla 
eksıltmeye konulmuştur. 

2 - İh:ıle günü 2/11/936 Cuma günü saat 15 dir. Taliplerin 
o güne kadar müracatları laz·mdır. 

3 - Mu~akkat teminat miktarı 4512 liradır. 

14 -:- Eksıltmc şartnamesi 28/8/936 tarihli şartnamedir. 
stiyenlcre yine verilebilir. (2288) 2-5098 

P. T. T. Lev,azım Müdürlüğünden 
'i - Satın alınması lazım gelen 15860 kilo ıx1ooox2000 m/m 

gaf çinko açık eksiltmeye konulmuştur. . 
2 - Bu çinkonun muhammen bedeli 3807 muvakkat teminatı da 

286 liradır. · 

3 - Eksiltme 16-11-936 tarihinde ve saat ıs de Ankarada P. T. 
T. Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım ve satım komisyonunda 
yapılacaktır. 

1 
4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecelC ve 

a acakları makbuz veya kantanen muteber banka teminat mektubu 
ve şar.taı.mede yazılı belgelerle beraber mezkGr tarihe müsadif pa
zartesı günü s" .. 

d 
ozu geçen saate kadar bahsolunan komisyona müra· 

caat e eceklerdir. 
Le Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden ve f stanbulda 

vazım Ayniyat Muavinli<•inflen parasız olarak verilecektir. 
( 1023) 2-4549 

Kuru.J( 

tep kitabları geldi. H lil Naciden alınız. Anaf artalar caddesi 
No. 111 Ankara 

l:ümhuriyet ~lcrktz Banl{asının 
' 

A' f 

Kasa: 
Altın safi kilogram 17.083.~28 
Banknot 
Ufaklık 

i Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirleı·: 
Altın safi kilogram 4.398,244 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 

: kliring baldyelerı 
ı : Hnzinc tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
'ı karşılığı 

Kanunun 6 ve 3 inci madde
lerine tevfikan lıazine tara-

ıi fından vaki tedi}•at 
ıı 

ılı Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari s:n:dat 

Esham ve tahvilat cüzcianr: 
Deruhte edilen evrakı 

A- naktiye karşılığı esham 
ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

" Hissedarlar: 
Muhtelif: 
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LiRA 
24.028.927.1!> 
10.938.376,-

846.535,3~ 
~ -
~ 171.853,SZ 

6.186.482.3J 

52.193,65 

11.886.119,S.: 

158. 7 48.563,-

12.064.611,-

462.750,
Z4.569.346,04 

34.502.380,23 
4.166.411,60 

267.lOU,90 
16.377.580,42 

Yekün 

LlRA 

35.Sl 3.838.4~ 

! 71.853,52 

18.124.795,i7 

1<:6.583. 9 52.-

ı5.03Z.09G,04 

38.668.791,83 

16.644.681,32 
4.500.000.-

7.914.967,20 

293.554.976,14 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Tül'k liı-aıu mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 
Altrna tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring b'-'kiyelcri 

j Muhtelif: 

Lll<A 

158.7<8.563, 1 
12.064.611.-

146.683.952,-

19.000.000,-

4.000.000.-

2.617,33 

24.4 7 S.848.53 

Yekün 

LlRA 
ı s.ooo.ooo.
ı.s5ı.152,tı3 

169.683.952,-

14.288.725,39 

24 .4 78.465,91 

68.552.650,31 

293.554.976,14 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto ] ... çldi cr;ı 5 1
/ 1 altın üzerine avans 4 1/~ 
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ZAYİ 
Ankara belediyesinden al • 

mış olduğum 2002 kamyon nu -
marasını kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

. 

Cankırı Oteli Kamyoncu 
Akif. 
2-5090 

«ETl. PALAS» 
Eski Lozanpalaa 

« ETİ PALAS >) 

adiyle yepyenı 
Bir idare tarafından 

22.10.936 günü 
açılıyor 

Y enişehirde 
Döşeli ve temiz bir oda kira

lıktır. Tuna caddesi Yiğitkoşun 
sokağı No. 15 2-4917 

DENİZ LEVAZIM SATIN 
ALMA KOMİSYONUNDAN: 

Tahmin edilen bedeli 16194 
lira 40 kuruş olan 1306 ton re
kompoze kömürü 22 birinci teş
rin 936 tarihine rastlıyan per
sembe günü saat 1 de pazarlık 
~suretiyle alınacaktır, Muvakkat 
teıninatı 1214 lira 58 kuruş olup 
sartnamesi komisyondan her 
gün parasız verilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatte muvakkat 
teminat makbuz veya mektupla
rı ile Kasımpaşada bulunan ko
misyonumuza müracaatları. 

Kiralıl{ E,, 
Aranıyor 

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

Satılık Çiftlik 
Çankayanın arkasında evi 

ahırı, samanlığı akar suları, ' 
meyvalı meyvasız agaçları, inek 
leri, Ligom tavuktan ve fenni 
kuvanları ile işler bir halde kii
~ük bir çiftlik satılıktır. Anadu. 
lu oteli bitişiğinde Yapıboya 
evine müracaat. Tel. 1431 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MüdürU 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

\ 

l\'.larmara Üssül)ahri K. 
Satınalma l(omısyonu Reisliğinden : 

Tahmin tutarr Teminat Eksiltmenin 
Cinsi Kilosu Lila Kr. Lira Krş. şekli gün saat 
Patates 45 000 2700 00 202 50 açık 23/ I. Teş/936 11 

Beyaz peynir 6 000 2700 00 202 50 ,, .. 14 
Kuru fasulye 35 000 4900 00 367 50 ,, ,, 16 

Yukarda cins ve mikdarları yazılı üç kalem erzakın Komisyonda mevcud §artnamelerine göre 
eksiltmeleri hizalarında gösterilen günlemecinde lzmitte tersane kapısında üssübahrt satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Şartnameleri komisyondan parasız alınabilir. İsteklilerin ilan olunan gün ve 
saatte 2490 sayılı kanunun emrettiği kağıdlarla öirlikte komisyonda bulunmaları. (1214) 2-4804 

il 

BAŞTAN BAŞA 

J)EGiSEN 
' 

PAViLLON 

24 TEŞRlNEVEL CUMARTESi 
ACILIYOR --

HER GECE SA.t\1' 10 a l\:adar Restaurant 

" ,, ,, 10 daıı sonra l(allarct. 

MUAZZAM ATTRAKSİYONLAR 

( 7 Singing Ba bies : 

94§41' MM*A&E 

SİNEMALAR 
,. 

Yeni Halk 
BUGÜN BU GECE 

KANUNDAN KACILMAZ 
Silvia Sidney - Phlips Holmes 
Aşk ve ihtirasın yaratıcı kuvveti. 

ni bu eserde bütün canlılığile 
göreceksiniz 

ilaveten : En yeni Dünya Hava
disleri ve Afgan Harbiye Nazm
nın memleketimize teşri Herine 

aid intibalar 

BUGÜN BU GECE 
ÖPUŞMEDEN YATILMAZ 

Liane Haid - lvan Petrovich 
ve sevimli komikler 

Theo Lingen - Hans Moser 
Ayrıca: Gayet eğlenceli 

MiKl MAVS 

Halk Matinesinde 
AL Ti KARILI KRAL 

Bir sinemada göslt:rilen D. Haberi eri diğerin~e gösterilmez. 


