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AKSiNE BiR lLTİl\fAS 

Falih Rıfkı ATAY 

lstanhur da ziyaretime gelen bir 
tanıdık: - Beni buradan kaldıracak
lar .• Halbuki tekaüd olmama üç bu· 
çuk sene kaldı .. 

Diye söz:e başladı. Hepiniz gibi 
ben de tahmin ettim ki bu üç buçuk 
seneyi İstanhul'da geçirmek için 
ricadC! bulunacaktır. 

- Hayır, dedi. Üç buçuk seneyi 
nerede olsa tamamlıyabilirim. Sizden 
dileğim, isterlerse en uzak Anadolu 
kasabasına yollasınlar, fakat beni 
Ankara'ya almasınlar. 

Canlı, kalabalık ve bayındır .An· 
kara göziimlin önüne geldi. Aydm
ldc, geniş caddeler, kilometrelerce as-
f .Jt, akasya ve çam, anıtlar, havuz
lar ve bahçeler! Fakat eline 87 lira 
geçen memur bunları görmiyor: 
- Ben bu aylıkla İstanbul' da ya~ı
Yorum, Anadolu'nun her yerinde de 
geçinebilirim. Fakat Ankara? 

Burada kansı ve iki çocuğu ile, 
amavud kaldırımlı, iç ve eski sokak
larda, her türlü ijiyen ve rahat şartla
rından mahrum bir kerpiç evin tek 
bir odasında hapsolmağa mahkum
dur. Çankaya' dan baktığınızda orta· 
lığı kaplamış görünen bütün yeni bi
nalar • ikametgah adedi sayılınca • 
şehre gelen yeni nufusun yüzde yir
tnisini bile barındırmağa kafi değil
dir. Bunlar da, eğer yeni binaların 
hepsi başkalarının malı ve kiralık 
olsa, gene bu evlerde oturabilecek 
olanlardıı. 
Ankaramızda yiyecek fiatlarından -

şikayd edilemez. Bayındırlık Baka· 
llunız ışık, gaz ve suyun da daha u
cuzlamasını temin etmektedir. Fakat 
tneskensizlik ! 

Bu hususta ferdin halledebileceği, 
bin zorlukla elde edilmiştir. Gerisi, 
Yani yeni nufusun belki yüzde sek
seni devlete bakıyor! 

Bahçeli evler kooperatifi birkaç 
Yüz ev yaptıracaktı. Arsa uzaklığı 
Yüzünden bu güzel le§ebbüs • gene 
tnuvaffak olmasını diliyelim ! - geri 
kaldı. Çünkü ıehir içindeki ve ya· 
kmmdaki arsalar ıpekülaayonun 
Pençesindedir. Bu pençeden bir ar• 
~'ll toprak sökmek değme ortahalli
ı n ip değildir. 

Ya meskenler olsa? Fakat o za· 
inan 87 lira maaşın bir lasmı çarıı· 
Ya dökülecek, milli endüstri malları

m müşterileri artacak, Ankara en 
~engin mal pazarlarından biri ola· 
<:akhr. 

Hükümetimizin, zaruret gelip ça· 
tınca, süratle çare bulamıyacağı it 
olmadığı kanaati herkeste tamdır. 
Şüphesiz, yakın hir günde, burada 
bulmıan küçük ve orta memurlar da 
tnaaşlannm pek az bir hissesi ile ödi
Yecekleri kendi mallan olan mesken· 
lere ve tabiatini elleri ile yaratacak· 
lan bfthçelerine &ahib olacaklar, on· 
lar da evlenme ve ocak kurma im· 
kanlannı elde edecekler, • çünkü son 
iıtatiıtikte ve nufuı nisbetlerine gö. 
re Ankara' da kadm sayısı otuz 
binden fazla noksandır • Ankara bü
yük bir hızla iki yüz bine doğru yol· 
lanaca.k, ve o zaman tehrin birçok 
müesseseleri vasıtalı vasıtasız hükü
:rnet yardımı istemekten kurtulacak· 
la.r, Yakın • şarkın en garblı ıehri 
tnükemmel umranının yanı ba§mda 
rahat ve kolay hayat ve maişetin 
tatlı hazlarına da kavuıacaktır. 

l\IADRlD'lN ANAIITARI 

İHTiLALCiLER ELİNDE: 

İspanyol ihtilalcileri 
Navalkarneroyu 

aldılar 
Eskorial'ada taarruz 

başladı; Bilbao bombar
dıman edildi 

Madrid, 22 (A.A.) - Havas ajansın· 
dan : 

General Assensio ile General Delga· 
donun kumandaları oltında bulunan 
nasyonalistler, adeta Madridin anahta· 
n olan Navalkarnero mevziine girmiş· 
lerdir. 

Burası, Madride 32 kilometre uzak· 
tadır. Nasyonalistler, buraya iki saat 
devanı eden şiddetti bir muharebeden 
sonra girmişlerdir. 

Nasyonalistler, altı müstahkem ve 
fevkalade silahlı ve mükemmel surette 
organize edilmiş bir müdafaa sistemini 
zorlamağa mecbur olmuşlardır. 

Madrid etrafında ihtilalcilerin gittikçe 
sıkı.şan çeııberini gösteren harita 

Burgos, 22 (A.A.) - Navalkarnero 
müstahkem mevkiinin zaptı sırasında 
iki kızıl avcu tayyaresi ile bir portez 
tayyaresi diişürülmüştür. Madride gi· 
den otomobil yolu artık nasyonalist 
kuvvetlere açık bulunduğundan dolayı 
Navalkarneronun zaptı büyük bir ehe· 
miyeti haizdir. General Mola kuvvetle· 
ri bundan başka Villa Manta mevkiini 
de işgal etmişlerdir. 

Nuvalkarnero'nrın zabtıntla lıii
kilmetçiler rok zayiat verdiler 

Pari&, 22 (A.A.) - General Kusipo 
dö Lanonun dün akşam Sevilla radyo· 

(Sonu 5. inci sayfada) 

lKl BAKANIN 

ÇEKILMESl YÜZÜNDEN: 

Bulgar kabinsinde 
mühim degişiklikler 

olacalc 
Sofya, 22 (A.A.) - Havas ajansın

dan : 
Çankof partisinin mümessilleri olan 

şimendüferler bakanı B. Kojuharof He 
maarif bakanı B. Michaikofun bugün 
muhtemel olan istifaları dolayısiyle ka
binede mühim değişiklikler yapılması 
beklenilmektedir. Bu istifaların sebebi 
dahiliye bakanının Çankof partisi men
suplarına faıla memuriyet vermekten 
imtina etmesidir. Halbuki bu parti, par· 
tiye bu şartla girmiş idi. 

Kabinede büyük bir gerginlik husul 
bulmuş, ancak kırat ile yaptıkları görüş 
meden sonra Çankofçu bakanlar istifaya 
razı olarak buhranı tahdid etmişlerdir. 

Bunların yerine derhal başkaları ta• 
yin edilecektir. Kabinede ziraat bakanı 
olarak bulunan demokrat partisinden 
Vassilef müstesna olmak üzere bütün 
bakanlar parti haricidirler. 

İstifa eden bakanlar esbabı mucibe 
olarak hükümetin temmuz başında va· 
dettiği umumi intihabatı yapacak vazi· 
yette olmadığı, diğer bakanların bir 
beyanname ile bu tehir kararını ilan et· 
mek istedikl~rini zikretmektedirler. 

-

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
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Son haberler üçüncü 

sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Yakın · . Şarkın Dinamosu 
BüfJük. önderim!z!n resmi altına bu sıfatı yazan. bir 
Amerıkan dergısı! yazdığı bir yazı ile Türkiyenin 

ekonomık kalkınmasın.ı övüyor4 
~urunu Vustai Osmanlı İmp~ratorluğu 

yerine modern ve planlı bir cumuriyet 

· Amerikada çıkan Current History dergisinin ilk te{irin 
936 sayısrndan: 

.. Y:n! .:~rk cumuriyetinin milliyetperverlik, laiklik ve en
d~stncılııp kendisine dava edindiği tekrar tekrar söylenmiş· 
tır. Bu gun, Türkiyedeki esaslı inkılablar, ekonomı sahasın
da. ~l~akt~d~r. Esasında bu değişmeler, ziraatçilikten endüs
trı~~lıge gıdış şeklinde oluyor ki burada makine tekniği esas 
rolu oynuyor. Bunun karakteristiği şudur: ekonomik inkılab
laı:_. Rusyada ~~vaffakiyetle tatbik edilmiş olan be, yıllık bir 
plan çerçevesı ıçinde başarılmaktadır. 

ABu~ad~ ?izim maksadımız, Türkiyedeki planlı ekonomik 
tel~kkilerını, maksad ve gayelerini tasvir etmek, metodlarmı 
ve ~~raatını tebarüz ettirmek, türk ekonomisinin istinad ettiği 
tabu kaynaklara işaret etmek ve netice olarak türk sisteminin 
muvaffakiyeti veya noksanı üzerlerinde tahminlerde bulun· 
maktır. 

Osmanlı imparatorluğu, siyasi, sosyal ve ekonomik bak:m· 
lardan ziraatçilik esası üzerine kurulmuş kurunu vusta bir 
varlıktı. Serbest ticaret siyaseti sayesinde garb devletleri, bu 
imparatorluğu kendileri için bir ekonomik ıoömür,ge haline 
getirmişlerdi. Fakat büyük harbdan sonra, bilhassa, 1922 de 
Yunanlıların mağlubiyetinden ve 1923 de, Mustafa Kemal A· 
tatürkün reisliği altında bir cumuriyet rejimi kurulduktan 
sonra türkler; siyasi istiklallerinin yanı başında ekonomik is· 
tiklallerini de kurtarınağa karar vermişlerdir. Bunun üzerine 
harici ticaret siyasetinde esaslı değişiklik yapmak lazım gel· 
miŞı ve memleket endüstrisinin teşvikine başlanmıştır. 

Yeni türk siyasi bünyesi cumuriyetçi, milliyetçi, halkçı, 
devletçi, laik ve inkılabcı olarak ilan olundu. Lozan muahede· 
si 1929 senesine kadar tarifelerde herhangi bir değişikliği 
menediyordu. Bu sebeble bu müddet türk ekonomik siyaseti· 
nin birinci devresi sayılabilir. 

Bu devre içinde küçük endüstri vardı. İstatistiklere göre 
Türkiyede 1927 senesinde 65,245 endüstri müessesesi, ve 
257,000 işçi vardı. Ancak üç fabrika yüzden fazla işçi kullanı
yor, elli ve elliden ziyade işçi kullananların sayısı da ancak 
321 i buluyordu 

End_iistri müesseselerinin :kullandığı beygir kuvvetinin 
mecmuu 165,000 i geçmiyordu. 1927 de türk fabrikalarında 
kullanılan ham maddenin değeri 232,666,000 türk lirasına ba· 
liğ oluyordu. Ve endüstri istihsalUtmın mecmuu da 432,740,000 
türk lirası tutuyordı.:. 

Ziraat, maden, dokumacılık ve taht"' işleri bütün endüs-
trinin yüzde 93 ünü teşkil ediyordu. l~ J den 1932 ye kadar 

en fazla terakki gösteren endüstri şunlar olmu~tur: 
Dokumacılık, çimento, hayvan derisi (kösele). şeker, şekerle· 
me, tahta mamulatı. Türkiye ithalatının yüzde seksen üçü ma· 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Y ahın şarkta planlı ekonomi 

IJ'ürkiyc cndiistrileşiyor 

Yazan: Hacry N. Hownrd 

ismet İnönü Ankaraya döndü 
KONUŞMALARI: 

Sah Mahmut Han dün başba-
-~ 

kanımızı ziyaı·et etti 
B. Ciaııo BerliJıde 

yaptı~ı temas1arclaıı 
memnun 

Konuşmalara, Viyanada 
toplanacak Tuna konf e
r ansı esnasında devam 

olunacak 
Berlin. 22 (A.A.) - B. Cianonun Ber4 

}inde ilk günü. B. Fon Nôyrafın kendi· 
sinin şerfine vermiş olduğu bir akşam 
ziyafeti ile bitmiştir. 

Yukarda: Ba5baJ:anrmız durakta Kamutay Başkanr ve Bakanlarla k~nuşıırlarken. \ 
Aijağıda: Başbakanrmız, muhterem misafirler ve Afgan büyük elçi:,iyle birlikte L 

(Yazısı 2. inci sayfada) 

Yemek esnasında B. Fon Noyrat, 
talyan dısisler bakanını selamlamıs ,. 
kendisinin Berlin'de bulunmasının ı. 

memleket arasında açıkça ve dostça b 
( S.onu S. i11cı saviarlR' 

• 
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Ses~izlikle miicadcle ! 

lstanbul'da sabahlarr açılan kôJ?.rünün iki kanadı, biribirin~ kavuşturu
lunca arabalar, atlar, otomobiller, insanlar, bir yerden boşalmışçasına, na
sıl geçerler,· iftar topu atılınca karnı acıkmış sofular çorba kasesine nasıl 
kaşık daldırrrlar; ders bitince mekteb çocuk/arz nasıl yaygarayı basarlar 
bilirsiniz. 

Sabahları saat sekiz olunca da birçok Ankara sokaklarında satıcılar 
tıpkı öyle, bir ağızdan yaygarayı basıyorlar. Ahenksiz bir gürültü halinde 
birden fı~kıran bu sesler arasında neler yok, neler yok? Mesela yedi ağız 
birden fasulye ve domates satıyor. 1 ki kişi eskiler alıyor; dört kişi ayak 
kabı boyatacaklarm emrine hazırdır. Bir kişi nane şekeri manisi söyliyor. 
Dört ağız birden kavun ve karpuz ticaretinin reklamını yapıyor. 

Bunları dinliyor, dinliyor ve gürültü ile mücadele nizamına şükredi • 
yorsunuz. Eğer o da olmasa, bu adamlar bozulmuş bir plak gibi günün her 
saatinde böyle haykmp duracaklar demek. Belediyenin gürültü ile müca
delesinden memnunuz; fakat bu mücadele karşılıksız kalmıyor. Seyyar 
satıcılar da ellerine fırsat düştüğü dakikada sessizlikle öyle bir mücade
leye girişiyor/ar ki sormayın .. 

Joy ridf 

]oy ride nedir, biliyor musunuz? 

llk önce, haber verelim ki, bu iki kelime İngilizcedir ve manası da 
"eğlence binişi,, gibi bir şeydir. Fakat şimdi Londra'da bu iki kelimeyi 
• gene blraz bu manaya gelmekle beraber • bir tip insan hakkında kulla
rııyorlar: /oy ride, şık giyinmiş bir delikanlıdır ve otomobili yoktur. An
cak, otomobil ile gezmeğe de pek heveslidir. 

Genç olup ta otomobil gezintilerini sevenler ne yaparlar? Bizde, ekse
riya anasından yalvara yakara para alıp otomobil tutar ve gezerler. 

]oy ride'in farkı da buradadır; bunlar, bir kalduım kenarında sahibini 
beklemekte olan hususi otomobile binmekte, istediği kadar gezdikten son
ra getirip yerine brrak.malctadırlar. 

Bu sırada Londra'da her gün kırk kadar /oy ride'a tesadüf olunuyor· 
mıış. 

Bizde olsa bunlara açıkça hırsız denir. Ve dogrusu da budur. 
Anlaşılan, dokuz milyonluk Londra'da polis, yeni kelimeler uydura· 

ıak, tesamuh vesilesi bulmak suretiyle başındaki derdleri artırmamak 
yolunu arıyor/ 

Greta Gnrbo münzevi 

Anlatılanlara inanmak lazımgelirse bugünlerde Hollivud ve Londra'da 
herkes ilahi Garba ile me~gul imiş. Çünkü Garbo lstokholm civarında, 
büyük ağaçlı geniş parkiyle beraber bir eski .şato satın almış. Yıllardanbe
ri sönlaytlar altında çalı~maktan usanıp yorulmuş olduğu için oraya çe
kilip kimsenin yüzünü görmiyecek, hatıralariyle ba~başa kalacak ve on
ları derleyip topladıktan sonra, belki de, neşredecekmiş. 

Bu haber, çok muht~meldir ki, melhur sinema yıldızının ismi etrafrn
dı yapılmak istenilen bir propagandadır. 

Fakat doğru ise Garbo'nun ibtiyarlamı3 olduğuna inanabiliriz. Çünkü 
~adınlar, ancak yaşlandık/arına, cazibelerini kaybettiklerine kendileri de 
mındıktan sonra inzivaya çekilirler. 

lfozin bir mazhariyet 
r---~~~~--~~..::..~ 

c 

Ressam van Go! t·!::u·a" 46 sene eve] gözlerini hayata yumduğu zaman 
cenaze:si.'ıd:: ancak yedi kişi bulunmuştu. 

Halbuki eserleri, son zamanlarda Nevyork rr.:>dern sanatlar müzesinde 
teşhir edildiği zaman 12J,JJ9 kişi bunl~rı ziyaret etmiş, sergi kapandıktan 
sonra gelenlerden bir çoğu da dönmtğe mecbur olmuşlardır. 

Blltün bayatını resim yapm•ğa veren van Gog, sağken en iyi tablosuna 
verilen en yüksek fiat 129 doları geçmemişti. Öldükten sonra ise bir tek 
resmi. 85,000 dolara satılmıştır. 

Hal§ resimleri Amerikanın türlü §ehirlerı'nde teşhir edillyor. 
. B~ kadar b~yük bir sanatkar ve bu Jcadır ııimli bir ressam için ne hı· 

zın bır mazharıyet değil mi? 

. .. ..... ===~~-\ GVNLOK T AKVIM ...... i 
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6 Şaban 
. 

1355 - İzmirde yabancı devletlere ıld olan ve ltıal ıa· 
ıo Birinci te§rln 1352 manında açılmış bulunan poatahaneler kapandı (g22) 

ltıdtrellez 171 - htınbul ile Sofyı arasında yapılan telefon teai· 
satının tecrUbelerine batlındı. (923) 

1 
OUne§in doRması 6,20 

- Curnuriyet Halk Partiainin büyük konıreai ça· 
GUnefin batması 17,20 htmalarını bitirdi (927) ................................................................ 

o 

Alacan hokcye de meraklıdır. 

tJ L ll ~ 

IST AN BUL TELEFONLARI 

Bir yugoslav gazeteci 
Memleketimizde 

İstanbul, 22 - Belgrad gazetecile
rinden B. Svetov fstanbula gelmiştir. 
ve Basın Genel Direktörlüğünün misa
firidir. Cumuriyet bayramı dolayısiy
le memleketimize gelecek olan Yugos· 
lavya Başbakanı B. Stoyadinoviç'in f s
tanbula muvasalatına intizaren, B. Sve
tovski burada kültür müesseselerimizi 
gezmekte, mali tetkikler, iktısadi ve 
sosyal etüdler yapmaktadır. Şehrimiz
de B. Stoyadinoviç gelinceye kadar ka· 
lıp onunla birlikte Ankaraya gidecek
tir. B. Svetovski'nin memleketimiz hak
kındaki intibaları çok iyidir. Yarın ak
şam Basın ·Genel direktörlüğü bu Yu
goslav meslekdaş şerefine bir ziyafet 
verecektir. 

General Eidemann 
yarın İstanbula geliyor 
İstanbul, 22 - Sovyet Ossaoviakhim 

kurumu başkanı general Eidemann ya
nında iki erkek ve bir kadın tayyareci 
ile birlikte öbür sabah şehrimize gele· 
cek ve pazartesi gününe kadar burada 
kalacaktır • 

B. Prost'un bir projesi 
İstanbul, 22 - Şehircilik mütehas· 

sısr B. Prost f stanbuldaki yangın yer
lerinde sıksık rastlanıın inşaat emriva
kilerinin önüne geçmek üzere bir pro
je hazırlamaktadır. 

Şişhane faciası davası 
İstanbul, 22 - Geçen kış Şişhane yo

kuşunda vukua gelerek bir çok kişilerin 
ölümüne ve yaralanmasına sebeb olan 
Tramvay faciasının muhakemesine bu
gün başlanıl:iı ve 20 şahidin hadise hak
kında verdikleri ifadeler dinlendi. Mu
hakeme geç vakte kadar devam etti ve 

. başka bir güne bırakıldı. 

Dlt KÖSESi 

Hayvancılık hakkında bir mecmua 
makalesinin ilk cümlesı: 

"Bu ~ığırdaki yazımı bir sorgu ile 
açacağım''. 

"Çığır'' tabirı'yle burada kastedilen 
nedir? Sakın s:ıdcce "mevzu'' olmasın? 
Sonra yazı yufka mıdır ki açılsın? Bu 
ne tuhaf bir başlayrştrr? 

''Tarımsal ekonominin hayvan ye
ti~tiriciliği bölgesinde ilkönce akla ge
len hayvanlarımızın ve onların ürünle· 
rinin insanlara faydası içindir." 

Gelin de bu cümlenin içinden çıkın! 
"Mrntaka'' manasına olan "bölge'' ke
limesi burada galiba "şube'' veya "sa
ha" yerinde kullanrlmrş. Zirai iktısa

drn hayvan yetiştiriciliği sahasında ilk 
d~la akla gelen neymiı gördiJniJz ma: 
"Hıyvancılrğrn insanları laydasr''. Fa· 
kat camlenin ötesinden bir mana çıkar· 
maya imkln yok . 

"Ulusal hUkümetimfzdeki iıyarhfı· 
mır dolay11iyle Uretmenlerl ayırtmaya 
ve ı8ylevleri. buyrukları yerine getir· 
meye bizce bir zorağ vardır." 

"0 &: retmenleti ayzrtmalt.1' ne d~me&• 
tir? Söylevl~r nasıl yerine getirilir 
Ne kadar rihin yorsak bu sualJete ce· 
vab vermemize imlrln yok. Bir müt,_ 
hıssısın kendi mesl~ği hakkındaki dil· 
şüncelerini daha derli toplu bir halde 
söyliyebilmesi llrım değil mı'dir 

-:::::=:::::a 

• Deyli Meyl'den -

-------AB[ 
ismetinönü 

A nkaraya döndü 
BWJbakan l•met lnönü, dün 

sabah saat 9 Ja trenle Ankara'ya 
dönmü§ler ve İ•taayonda Kamu
tay BQ§kanı Abdülhalik Renda Üe 
vekiller, •İvil ve askeri erkan tara
fından karşıfonmışlardır. 
Ba.1bakan dün •aat 11.30 da Al

gan Harbiye Veziri Altes Şah 
M ahmııd Hanı kabul buyurmuş· 
lardır. Muhterem mi•alirimiz bir 
saatten fazla Başbakanımızla gö
rÜfmü~ler ve yanlarından büyük 
bir memnuniyetle ayrılmı§lardu. 
Bir müddet sonra BQ§bakunımız 

Başbakanımız Ankara durağında 

Altesi otelde ziyaret buyurmu§· 
lardır. Ôğleden ıonra saat 15 de 
miıalirimiz Har biye M eklebine 
giderek derıancleri dolaşmı§lar 
ve derslerin tahririni dinlemişler
dir. 

Altes, Harbiyede okumakta O· 

lan algan talebesinin ziyaretini 
kabul etmif ve aziz vatanları ~çin 
nali birer unıur olarak memleket· 
lerinc dönmelerini söylemi§lerdir. 

Bundan ıonra alteı lran bü
yüh elçiliğinde ıerellerine verilen 
~aya gitmişfordir. 

Konya ile telef on 
muhaberesi başladı 

Konya • Ankara telefon ha~ı işlet· 

meye açılmıştır. DUn Konyada çıkan 

Ekekon gazetesi baş muhariri B. Ziya 

Çalık, bizi aramış ve bize Konyalıların 
hükümet merkezi}•le telefon rabıtaları-

nın temin edilmesinden duydukları 

hoş~utluğu ve bu yeni eserinden dola· 

yı Nafia Vekaletine olan minnetlerini 

bildirmiştir. Yeni hat, bunc:ın böyle bU
tün telefon sahiplerinin istifadesine 
açık bulunmaktadır. 

l stanbuldan notlar: 
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Cumuriyet bayramı 
hazırlıl<ları 

Geçid resmi yerinde bir 
kahramanlar tiribünü 

yapılıyor 
Cumuriyetin ilanı yıldönümünün 

bütün yurdda ve yurd dışındaki devlet 
makamlarında kuvvetli akisler yapa• 
cak şekilde kutlanması için alakaJr ma
kamlar tarafından icab eden bütün ted· 
birler alınmış ve hazırlıklar bitmek Ü-

zere bulunmuştur. 
Yurd içinde bütün şehir, kasaba ve 

köylerde, kara, deniz ve havada, gece 
ve gündüz bütün halkı eğlendirecek 

tentikler yapılacaktır. 
Memleket dışında, türk elçi ve kon

solosluklarında bayram törenle ve el• 
çiliğin veya konsolosluğun bulunduğu 
yerdeki türk vatandaşlarının iştirakiy• 
le kutlanacaktır. C. H. P. Genyönku· 
rulunca hazırlanan talimatnameye gö
re Ankarada vali ve parti başkanı B. 
Tandoğanın reisliğinde teşekkül eden 
komisyon programını hazırlamıştır. 

Bayram dolayısiyle Ankaranın ~ÜS· 
lenmesi için icab eden bütün tertibat 
alınmış, sokaklara döviz direkleri, a
nıtlar etrafına meşale ve projektörler' 
konulmuştur. Resmi ve hususi müease· 
seler, ankaralılar binalarını ve evleri• 
ni bayraklarla, levhalarla ve elektrik ile 
süslemek için hazırlıklarını hemen he• 
men bitirmişlerdir. 

Çubuk barajı, el işleri sergisi gibi 
yeni yapılan ve yapılmakta olan ii)erin 
küşad resimleri o gün icra edilecektir. 

Bu yıl geçid resmi çok güzel ola· 
caktır. Mekteblerin izci ve sivil tale
belerinin de evelce yazdığımız şekilde: 
ve muntazam kıyafetlerle işitirakleri tc• 
min edilmiştir. 

Geçid resminin yapılacağı ipodrorr• 
da her yıl inşa edilenlerden başka mı • 
ıuı gaziler ve şehid anaları için i· 
ki tribün ayrılacaktır. Bu iki tribüne 
(Kahramanlar tribünü) adı verileceK• 
tir. 1Geçid resminden sonra göretler, 
eğlenceler, konferanslar ve toplantılar 
yapılacaktır. Halk kürsüleri için ayrı• 
ca bir program hazırlaT\mıştır. 

Furunların islahı için 
1atanbul, 22 - İstanbul belediyesi 

f urunlarm ıslah için bir talimatname 
hazırla:naktadır. Şehir meclisinin son 

teşrin toplantıaına yetijtirilecek olan bu 
talimatname, meclisin tasdikine iktiran 
edecektir. Üç ekmek fabrikasının asıl· 
ması ve ekmekcilerin birleşerek bir şir· 
ket kurmaları ihtimali vardn. 

Ayvalıkta Atatürk günü 
Ayvalık, 22 (A.A.) - Birinci teşri• 

nin 21 inci gününü Atatürk gUnü sayan 

ayvalıklılar bugün binlerce kişinin i,. 
tirakiyle cumuriyet meydanında topla• 
narak bu büyük günü yüksek heyecan• 
la yad ederek ulu öndere candan bağ

lılıklarını ve saygılarını sundular. 

--

GOMRtJKTE 
Iıtanbul gümrüğünde 
işler yüz ağartacak ka· 

dar iyi tanzim edilmiş
tir. Bu iş her yabancr 
memlekette lstanbulda 
olduğu kadar mükemmel
değildir. Bilhassa me
mur, baska memleketler
de nadiren bizimkilc:r 
kadar naziktir. 

Köstence limanında 

elli yolcu: pasaport vi
zemizi ve eşya muaye• 
nemizi tam bir buçuk sa· 

ıtte yaptırabilmiştik. 

İki iş İstanbul gümrü
ğünde on yedi dakikada 
bitti. Hamal masrafları 
için de buna benzer mu
k:ayese 1er yapılabilir. 
Ben dört parça eşyam 
için, İsviçre'de 45, Avus
turyada 80, Macaristan
da 50. Romanyada 60, 

İstanbulda 4-0 kuruş ver
dim. 

•• 
Kaçakçılığa karş.ı bir 

tedbir olmak üzere Ga· 
lata gUmrüğüne yolcula· 
rrnı karşılamak veya U• 

ğurlamak için gelenler, 
parmaklıkla ayrılan bir 
yerde beklerler, rıhtıma 
çıkmak istiyenler de sa
lahiyettar makamdan 
müsaade alrrlar. Tedbir 
başka memleketlerde de 
böyledir. Biz Cenevre 
istasyonur.da vesikaları
mızı gösterdikten sonra 
Fransa'dan gt:len treni 
karşılamak için parmak
lıktan dısarı cıktık. Ve 
bize veriİen ~bu müsaa
deye parmaklığın ıçın• 
de kalan halk kızmadı. 

Montrö • Cenevre ara· 
sında trenin çok kalaba: 
lık olduğu bir günde, 

bir !Condoktör bize, ciga
ra içilmemesi icab eden 
bir kompartimanda ci· 
gara içmek müsaadesin7 
verdi. 

Salahiyet, memuru bü
yütüyor, memura kaqı 

dikk-.:t ve itimadı artırı
yor, aksine nadir misal· 
)er bile olsa; memurdan 
~üphe etmek memura 
itimad etmekten daha 
faydalr değildir. 

•• 
Bu yazıyı tedbirler a-

leyhine konuşmanın ve
ya yazmanın zararlarını 
karşılamak için değil, 
değeri büyük bile olma· 
aa, beni birkaç yabancı 
meslekdaşım arasında 
minnettar eden, gümrUk 
teşkilatrna ~kranlarımı 
bildirmek için yazdım. 

N. H.ATAY 
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Yakın Dinamosu 
Kun1nu Vustai Osmanlı 

modem ve planlı 
İmparatorluğu 

bir cumuriyet 

• 
yerıne 

(Başı ı. inci sayfada) 
mili maddeler, ihracatının yüzde doksan 
beşi ise hayvan ve ziraat mahsulleri idi. 

1929 senesi temmuzunun sekizinde 
Büyük Millet Meclisi, bilhassa şeker ve 
dokuma endüstrisini inkişaf ettirm~k 

maksadiyle bir himayeci tarife kabul 
etti. 

Bu karar, yerli endüstriyi teşvik, ha

&ici ticarette !Duvazeneyi ve geniş ölçü

de 'fürkiyenin kendi kendisine kifayetli 

bir .hale gelmesini temin edecek milli 

ekonomi siyasetinin bir başlangıcı ol

nıuştUT. Bununla beraber 1933 senesine 

gelinciye kadar henüz bir planlı ekono

ıni tatbikine başlanmamıştı. Bu plan 9 

ikinci kanun 1934 tarihinde resmen bil

dirilmiş, ayni senenin 14 temmuzunda 
tatbik mevkiine konulmuştur. 

Ekonomik planın maksad ve gayeleri 
fU suretle anlatılıyordu: 

"Türkiyeyi gerçekten müstakil bir 
rnillet haline getirebilmek için onu eko
nomi sahasında da müstakil ve tam ola
rak teşkilatlı bir bütün haline getirmek 
lazımdır. Bu lüzum ve zaruret karşısın
da ekonomi hayatımızı geli tirmek için 
esaslı tedbirler almak lazım gelmekte· 
dir. Bu sebeble dünya ekonomi vaziye
tinin tehdidi karşısında milli servet 
kaynaklarımızı ve milli ekonomimizi ko
ruyabilmek için bu geniş programı tat
bik zarureti hasıl olmuştur.,, 

Amerikalı muharrir bundan sonra 

beş yıllık planın malüm olan maksat ve 

hedeflerini, Halk partisi programrnda 

endüstriye taalUık eden lıkralarr, zira

at ve köycülük bahislerini tafsilatiyle 

anlatttıktan sonra diyor ki: 

Bu plana göre teşkilatlandırılacak 

ve inkişaf ettirilecek endüstri kollan 
Şunlardı: 

(1) Dokuma endüstrisi: Pamuk, ken
dir, yün; (2) Maden endüstrisi: Demir, 
kömüt, kok (vesair nevileri), bakır, kü
kürt. (3) Kağıd ve sellüloid endüstrisi 
kağıd, sellüloid., mukavva ve suni ipek; 
( 4) Cam endüstrisi: Şişe, bardak, por
selen; (5) Kimya endüstrisi: Zaç, klorin, 
'.nikarbonat de Sud, Süperfosfat. 

Bu planın tatbik müddetince sarfedi
Iecek para mütevazi bir mikdarda idi. 
Aşağıdaki listede bu görünmektedir: 

&OVYETLER BİRLİGİ -
Ademi müdahale komitesinden 

çekilmcğe karar vermiş 
Londra, 22 (A.A.) - Deyli Telegraf 

gazetesinin öğrendiğine göre, sovyet hü
lkümeti ademi müdahale komitesinden 
&ckilmeğe karar verdiğini pazartesi ak
famı bildirmiştir. Bu kararın komitenin 
tuma günü yapacağı toplantıda tebliğ e· 
~ilmeai ihtimali olduğunu söylenmekte. 
dk 

'Ademi mii.dalwle komitesi 
bugün toplanacak 

Türk lirası 
Pamuk 18,538,000 
Kendir 1,700,000 
Yün ipliği 1,650,000 
Demir 10,000,000 
Semikok 1,000,000 
Bakır 550,000 
Kükürt 300,000 
Kağıd 3,790,000 
Sellüloz 1,025,000 
Suni ipek 490,000 
Şişe ve bardak 1,250 000 
Porselen 800,000 

Kimya: 

İstihsal 
100,000,000 mr. 

600,000 ton 
1,000,000 kilo 

100,000 ton 
60,000 ,, 
20,000 .. 

5,000 ,, 
20,000 .. 
6,000 " 

300 •• 
300 .. 

75,000 .. 

(a) hamız kibrit 600.000 
(b) süperfosfatlar 400,000 
(c) sodyom ve potas-

3,500 " 
3,000 ,, 

yom bikarbonatı 1,400,000 2,500 ,, 
Talebe tahsisatı 500 000 

Muharrir bundan sonra bu planı finan

se edebilmek için alrnan finansal tedbir
lerden açılan yeni bankalardan bunları 
sermayelerinden sonra Türkiyenin milli 
servet kaynaklarrndan, zengin çiftlikler
den, ekonomi planrnın terakkisinden 
ve Rusyadan alrnan krediden, ekonomi 
bakanı Celal Bayar'ın 1935 senesi ilk 
kanununda bu hususta verdiği resm1 
beyanatdan bahsctttikten sonra §U 

satırlarla makalesini bitrimektedir. 

Bu kısa izah ve tahlilden an
laşılan şudur: Türkiye yeni bir ekono
mik sosyetenin temellerini atmıştır. 

Memleketin her şeyden evvel bir ziraat 
bölgesi olduğunda şüphe olmamakla be
raber, devamlı ve planlı bir çalışma sa· 
yesinde yatitrlan endüstri hayatı, Tür
kiyede ziraatla endüstri arasında bir 
müvazene vücuda getirecektir. Esas iti
bariyle yapılan şey bir sosyalizm değil, 
plll.nlı bir ekonomik devlet kapitalizmi
nin kontrölil altında inkişafıdır. 

Hiç şüphesiz, bir kapitalist istihsal 
sistemi altında hakiki bir planla ekono
minin işleyip işleyemiyeceği düşünülebi
lir. Bununla beraber endüstrileşmek pla
nı ihtiyaca göre tahdid edilmiştir. Fa
kat bunun neticeleri ve tesirleri yalnız 
Türkiyede değil bütün yakın şarkda 
görülecektir. 

Türkiye esas bünyesini tamamiyle 
değiştirerek ekonomi bakımından mo
dern bir devlet haline inkilab 
etmektedir. Bununla el ele fikri ve ma
nevi bir inkilab da başlarmştır; yürü-
mektedir. 

110.000 kişi 
B. Ruzvelt'in secim nutkunu 

~ 

dinledi 
Boston, 22 (A.A.) - B. Ruzvelt'in 

seçim nutkunu dinlemek için toplanan 
11 O bin kilişilik muazzam halk kütlesi
ni zabtctmek için otoriteler muhafı~ kı
talarına müracaat etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Ruzvelt'i yakından alkış

lamak için halk polis kordonunu yarınca 
yirmi kadar kişi ayaklar altında kalını§ 
ve çiğnenerek yaralanmıştır. 

B. Landon'un bir talebi 
reddedildi 

ULU~ 

MILLi RADiKAL 

KONGRESi AÇILDI 

Radilcaller halli 
ceııhesiııi 

l)ozacalclar mı? 
Biarritz, 22 (A.A.) - Radikal sos

yalist partisinin otuz üçüncü milli 
kongresi, bu sabah Biarritz gazinosu· 
nun büyük salonunda 1400 delege hazır 
olduğu halde açılmıştır. 

Sırf şekli olan sabah celsesi, saıa
hiyetnamelcri gözden geçirmeğe memur 
komisyonların tayinine liasredilmiştir. 

Hakiki konuşmalar cumartesi günü 
öğleden sonra yapılacak ve B. Cesar 
Kampink'nin umumi siyasete ve radi
kallerin halkcılar cephesine karşı hattı 
hareketlerine müteallik olan raporunu 
görüsmeye bashyacaktır. 

Radikallerin, fabrikaların isgali ve 
sosyal tahrikat hakkında ne düşünülür 
se düşünsünler halkcılar cephesini boz
mak mesuliyetini üezrlerine almalarına 
ihtimal verilmemektedir. Zira mebusla
rın çoğu şimdiki toplantı devresinde 

SON D J(iKA: 

lNGlL TERE'DE: 

B. Dııf Knı>cr sÜmiirg<'lerin 
dağıtılması aley hirufo 

Londra, 22 (A.A.) - Harbiye nazırı 
B. Duf Kuper, bir nutuk söyliyerek in· 
giliz sömürgelerinin tevzii aleyhinde 
bulunmuş ve ~öyle demiştir: 

"-Bu sömürgeler, idare, kontrol ve 
müdafaa edilmek üzere milletlerarası 
bir komiteye tevdi edilecek olursa bun
ların uzun müddet yaşıyabileceklerine 
inanır mısınız? İngiltere, yalnız kendi 
topraklarını değil, dünyaya bahşetmiş 
olduğu hüriyet ananelerini müdafaa et· 
mek mecburiyetindedir . ., 

ARNAVUTLUK: 

Kırala uikast yapıldığı yalan 
Tirana, 22 (A.A.) - Arnavut telgraf 

ajansı, Arnavutluk kıralma karşı bir su
ikasdm meydana çıkarıldğı hakkında 
ecnebt memleketlerde dola an sayiala
rın tamamiyle asılsız olduğunu bildir
mektedir. 

görülecek tek siyasetin halkcılar cep
hesi siyaseti olduğuna kani bulunmak
tadırlar. 

RADİKAL SOSYALİST KONGRESİNDE 

B. Daladyenin mühim llir nutku 
Biarritz, 22 (A.A.) - Bugün açı

lan radikal sosyalist kongresinde parti 
reisi ve harbiye bakanı B. Da1adye 
çok mühim bir nutuk söylemiştir. Bu 
nutka göre dışarda Milletler Cemiyeti 
ve karı;111ıklı yardım meselesinde orta
ya çıkan buh.ran silah yarışına ve bü
yük devletler arasında siyasi ve sınai 
ihtila{]cırm tekrar dirilme ... ine saik ol
muş ve kiıçiık devletlerde de kuvvetle 
silahlanarak bitaraf kalmak tcmayiıfü 

başgöstermiştir. 

İç siyasette ise, radikal sosyalistlerin 
de tasvib ettiği sosyal islahat inkişaf et
mektedir. Fakat bu işçi arasında bir ta
kım taşkınlıklara sebebiyet vermiştir 

ki, bunlar mezkur isliihatı baltalamışlar
dır. Radikal sosyalist partisi halk cephe
siyle bir pakt yapmıştır. Parti orta sı
nıf ile işci ve köylü ittifakını imzalarken 
akidelerinden hiç bir şey feda etmemiş
tir. Pa. Jnin büyük bir ekseriyeti parla-

mentoca kabul o1unan islfilıatı tasvib et
miştir. Fakat bu işde bazı suiistimaller 
olmuştur ki, buna eseflenmemek imkan
sızdır ve yabancı ajanlar iş anl:ışmazhk
larında tecviz olunamayacak bir rol oy
namışlardır. 

Radikal sosyalistler sükunet, man
tıkla ve sosyal sulh lehinde bulunm k· 
tan biran fariğ olmamışlar ferdi mül

kiyet ile hüriyeti, cumuriyet nizamını ve 
kanunun hakimiyetini idame edecekleri
ni hatırlatmışlardır. 

Halk cephesini akamete uğratmama· 
lıdır. Ne için bazı kimseler meclisteki 
ekseriyetin bozulması meselesini ortaya 
atmışlardır.? Meclisin feshi diğer inti
habatın yapılması halk cephesinin yıkıl
masından doğacak tehlikeyi bertaraf e
demez. Radikal sosyalistler, cumuriyete 
ve vatana karşı olan vazifelerini tama
miyle mUdrik olarak müttehit bulun
maktadırlar. 

Loliarno işi hak.kındaltl Belçika notası 
huaün ingillz dışhakanlığına veriliyor Ao 
Londra, 22 (A.A.) - Belçikanın 

Londra elçisi bugün Brükselden bura
ya dönmüş ve İngilterenin Lokarno 

konferansı hakkındaki 18 eylül tarihli 
notasına hlikümetinin cevabını getir
miştir. Bu cevab yarın hariciye bakan
lığına tevdi olunacaktır. 

Royter ajansının verdiği habere gö

re bu cevabda kırat Leopoldun bitaraf

lık hakkındaki nutkuna dair de izahat 

vardır, Bu nutuk mevcud teahhütleri 

red mahiyetinde olmayıp ileride yapı
lacak müzakereler için bir direktiftir. 

Londra, 22 (A.A.) - Belçikanm 
Lokarno konferansı hakkındaki ingiliz 
notasına dair burada söylendiğine göre 
mezkur nota muhteviyatı müzakerele • 
rin devamına müsaiddir. Binaen1ayeh 
fransız, alman ve italyan cevablar nı da 
nazarı itibara alarak Lokarno konfe
ransı meselesini nasıl neticelendirmek 
lazım geleceğinin tayini ingiliz hükü
metine aid bulunmaktadır. 

Londra, 22 (A.A.) - Ademi müda
ltale komitesi, bir takım mukabil itham
ları ihtiva etmekte olduğu sanılan alman 
tevabını gözden geçirmek üzere yarın 
"1at 16 da toplanacktır. 

Porıel.-iz cevtıbını tayyare 
ile gönderdi 

Nevyork, 22 (A.A.) - Cumur baş
kanlığı seçimlerinde komünist namzedi 
olan Landon seçim mitingleri akdetmek 
hususunda kendisine karşı konulan ya
sağın kaldırılması için mürac}latta bu
lunmuştu. İndiana mahkemesi komünist 
namzedin bu müracaatını reddetmiştir. 

Belçika rasistlerinin toplantısı 

Toplantının yasak edilmesi 
Londra, 22 (A.9.) - Portekiz hü

lc:ümetin ispanya iş.terine ademi müda· 
lıale komitesine cevabını tayyare ile 
londraya göndermiştir. Mamafih bu ce
\>abın yarınki toplantıya yetişebilecc
~inden şüphe edilmektedir. 

Komilerıin konuşacağı iş 
Londra, 22 (A.A.) - Gazetelrin yaz

İiıgına göre yarın toplanacak olan İs· 
l>anya işlerine ademi müdahale komite
lai başlıca sovyet ve madrid hükümet
lerinin ittihamlarına almanyanın verdi
li cevabı gözden geçirecek ve konu· 
•acaktır. 

ROMANY A'DA: 

8. Tat<ıre ... ko'nun Belgrad 
yolculuğu etrafında 

Bükreş, 22 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: Başbakan Tataresko Tuna ü
zerinde yaptığı bir gezinti esnasında 

Belgrad'a uğramıştır. Başvekilin Yugog.. 
lavya'ya seyahati katiyen hususi mahi
yettedir. Tataresko bu akşam gene Tu
na yolu ile Bükreş'e dönecektir. Bu se
yahat dolayısiyle hiç bir siyasi görüşme 1 
olmamıştır ve bu babta çıkarılan şayi
aları kati olarak tekzibe mezunuz. 

• • 
ıyı 

Brüksel, 22 (A.A.) - Polis işleriy· 

le alakadar daireler mümessilleri bugün 

dahiliye bakanlığında bir toplantı ya

parak rasist adı verilen Belçika faşist· 

leri yasak edilen pazar mitingine bu 

yasağa rağmen teşebbüs ettikleri takdir
de ne gibi tedbirler alınacaı1ını görüş· 
müşlerdir Hükümet her şeyden önce 
bunlar ile marksisler arasında kavga
lar çıkmasına engel olacaktır. 

Sosyalist partisi ile işçi sendikaları 
bugün bir beyanname neşrederek halkı 

1 

bir tesir uyan ırmadı 
rasist toplantısına engel olmaya davet 
etmişlerdir. 

Rasist mitinginin yasak edilmesi ef· 
karı unun.iye üzerinde iyi bir tesir 
yapmamıştır. Hükümet sosyalistlerin 
tesiri altında teşkild.t esasiye kanunu 
ite verilmiş olan toplantı hürriyetini 
takyid etmekle itham olunmakta ve 
rasistlerin toplantısı yasak edilirken 
hatta hükümet aleyhinde serbestçe in· 
kisaf edecek olan sosyalist hareketine 
müsameha gösterilemeyeceği beyan o· 
lunmaktadır. 

SAYFA3 

Bel('ika ve 1spanya İ§leri 

B.İvon Delbos 
Parlamento dış işler ko .. 
misyonunda izahat verdi 

Paris, 22 (A. 
A.) - Parlamen
to dış işleri ko
misyonunda B. 
t von Delbos İs
panyol işleri ve 
Belçika hüküme
tinin beyanname
sinin h a k k ı n • 
d a beyanııtta bu-
1 unmuştur. K o • 
misyonun 
bu hususta n e ş • 
r e t t i ğ i teb-
liğde ezcümle de· B.1von Dclbos 
niliyor ki : 

" İspanya işlerine karışmamak ko
mitesinin çalışmalarını izah eden ha· 
kan, girişmiş olduğu konuşmalı:ırın 

muhtelif safhalarını anlatarak demiş· 

tir ki : 
- Londra komitesi, hakiki bir müdaha· 

le yarışına engel olmak suretiyle çok 
tehlikeli karışıklıkların baş göstermesine 
bir sed çekmiştir. Gelecek toplantıların 
ademi müdahaleyi pratik olarak temin 
eden bir anlaşmaya varmakla neticelen· 
meleri lazımdır. 

Bazı 6orulara cevaben bakan ezcümle 
şu sözleri söylemiştir: 

- Fransız hükümeti Fas statüsünü 
olduğu gibi idame etmek karararında· 
dır. 

Belçika meselsinden bahseden B. t
von Delbos, bu memleket efkan umumi
yesinin muhtelif tezahürlerini tahlil et· 
miştir. Bakan, Bel~ikarun milletler ce
miyetine sadık kaldığını ve binaenaleyh 
bu memleket tarafından kabul edilen 
taahhüdlerde hiç bir değişiklik yapılma
dığrm tasrih etmiştir. 

Fransız - savyet paktından bahseden 
B. Delbos, her iki akid tarafın, mlitear· 
rızın tavsifi bakımından serbestilerinl 
muhafaza etmekte olduklannı söylemiş
tir. Paktın parlamentoda tasdiki sıra
sında söylenmiş ve tasdik edilmiş oldu· 
ğu gibi, yapılacak muhtemel yardım hiç 
bir şekilde otomatik bir mahiyeti hai7 
değildir. 

Dış işler komisyonunun azalarından 
bir çokları, Madrid hükümetinin yenil· 
miş ve bilhassa Katalonya hükümetinin 
fransrz hükümetinden yardım istemesi 
takdirinde, çıkabilecek hıidiseler hak· 
kında endişe izhar etmişlerdir. 

Bakan, İngiltereye ve ademi müda
hale komitesine mensub devletlere da
nışmadan harekette bulunrnryacağını 

söylemiştir. 

POLONY A'DA: 

B. Bek Londraya ~Miyor 
Londra, 22 (A 

A.) - Hariciye 
nezareti B. Bek'
in İngiltere hükü· 
metinin misafiri 
olarak 8 ila 12 ta
rihinde Londraya 
gelmesi için vaki 
daveti kabul et
miş olduğunu bil
dirmektedir. 

Hatırlar

d a d ı r k i B. 
E d e n, 1935 de B. Bek 
Varşovayı ziyaret etmiştir. 

BELÇIKA'DA: 

Faşist toplantısı yasak edildi 
Brüksel, 22 (A.A.) - Dün akşam 

B. Van Zeeland'ın reisliğinde toplanmıt 
olan kabine, reksist'lerin önümüzdeki 
pazar günü tertib etmek tasavvurunda 
bulunduktan nümayişi menetmeğe ka
rar vermiştir. 

Orman Çiftliğinin yetiştirdiği kıymetli astragan derileri piyasaya 
çıkarılmıştır. Merkez mağazada toptan ve perakende s tılıyor. 



SAY'FA 4, ULUS 23 ILKTEŞR1N 1936 CUMA 

Tarih deki garib vak al ar 
Yazan: Mu 'f!EMMERICH Çeviren: S. ALI 

Ll 
Filistin'de Gezer civarında Milad

dan iki bin sene kadar evvel yapılmıı 
plan tünel 35 metre yüksekliğinde bir 
liayanın altın la oyulmuştur ve bugün· 
lrü Londra yenaltı trenlerini andıran bir 
kubbesi vardır. 

* Ray bize yeni bir şey gibi görünür, 
fakat eski çağlarda da malUm bir şey· 
Gi. Hatta bugün yalnız tren ve tram • 
vaylar için kullanılan rayların o zaman
lar daha geniı bir istimal sahası vardı: 
.Çok İ§leyen caddelerde oluk şeklinde 

oyuklar yapılırdı. Bunların bakiyeleri· 
ile bugün Atina şehrinin kapılarında. 
Pire'den Agora'ya giden yolda, eski ro-

ınalıların Dauphine Alplarında açtıkla· 
rı yollarda tesadüf edilmektedir. Aynı 
nevi caddeler Suriye'de Havran civa • 
rında da varmıı. O zamanlar sokaklarda 
oyulan bu raylarla bugün bizim kullan· 
aığımız raylar arasındaki benzerliği ta· 
maml•yan bir nokta da, onlarda acaba
ların çatışmsını önlemek için yapılmış 
maka.o'o.r bulunmasıdır. Bu makaslar 
muayyf'r. fasılalarda bulunuyor ve tek 
hat üzerinde iki arabanın mukabil isti· 
kametlerde gidebilmesini temin ediyor
du. Rayların arasındaki mesafe bütün 
Yunanistanda ve yunan nüfuzu altında 
bulunan yerlerde hep aynı idi. Fransa· 
da keşfedilen Roma caddelerindeki ray
lar 1,44 metre açıklığında, yani aşağı 
yukarı bugünkü demiryolları gibi idi
ler. 

Eski zamanlarda "menba arayıcı]a. 

tı,, vardı. Mükemmel surette teşkil.it· 

landırılmış ve esnaf loncelerine bağlan

mış olan bu kimseler .hatta ordularla 
beraber giderek lüzum hasıl olunca der
hal su aramağa başlarlardı. Ellerinde 
bir "arayıcı değneği" olduğu halde, 
hazan da buna hacet kalmadan araziyi 

dolaşırlar, altında su bulunan yeri keş
f ederleı· ve orada deıhal sondaj yaptıra
rak su çıkartırlardı. Bugün Cezayir'de 
bu şekilde açılmış lıir çok arteziyen ku
yularına tesadüf edilmiş ve bunlar han· 

sızlar tarafından tekrar kullanılır hale 
getirilmiştir. O zamanlar bu adamların 
ıayesinde çöllede güzel vahalar teşekkül 
etmiş fakat bunlar asırlarca süren bar· 

barlık devirlerinde kuyuların tıkanma
sı yüzünden yerlerini tekrar kumlara 
bırakmışlardır. Bugün isbat edildiğine 
göre romahlar Afıika çöllerinin en 
vahşi yerlerinde bu şekilde 200 kadar 
kuyu açtırın şiardır; yerin altındaki su
yun mevkiini nasıl keşfettikleri, o de
rin sondajları nafıl yaptıkları ve boru
ları nasıl zemine soktukları bugün bi • 
zim için bir muammadır. 

* Paratoner miladdan 1300 sene evvel 
V ırlılar tarafından iptidai bir tekilde 
lrnllanılmağa ba~lanmıştı. Üçüncü R am· 
seı zamanında Medinetül - Abua'da ve 
diğer birçok yerlerde ~ehir kapılarında
ki kulelerin üstüne dikilen direkler al
tınla kaplanır ve bu şekilde yıldırım 
buraya çekilirdi. 

yunan ve Roma rahibleri yıldırımı 
çekıp zararsız bir hale getirmek hüne • 
rine malik idiler. Maamafih bu sırada 
yıldıron çarpmasiyle ölenler de vardı. 
.Bu rahibler yıldırımı çekmek için ma
deni levhalarla sanlını' sırıklar kulla· 
nırlardı. Fakat bu sırığı madent bir tel 
içinde su bulunan bir kuyuya raptet
meği bilmiyorlardı. 

* Sürat dediğimiz şeyin de eski de • 
virlerdc pek ihmal edilmediğini tU mi· 
.aller anlatmaktadır: 

Eski Roma zamanında Antakyadan 

Tefrika: No: S 

İKfNr.t 

İstanbula hükümet postası 6 günde gel
miştir, ki böylece günde 190 kilometre 
kadar bir mesafe katedilmiş demektir. 
Sez:ar Romadan Rhone civarına sekiz 
günden az bir zamanda, yani günde 150 
kilometre katederek, varmıştır. Maxi· 
min'in katledild!ği haberini Aquileja'· 
dan Romaya getiren haberci bu mesafe· 
yi dört günde almıştır. Bu sürat bugün 
için bile hayret verecek bir şeydir, çün· 
kü, at değiştirerek dahi olsa, günde 200 

kilometre yol atmak her zaman için bir 
muvaffakiyet sayılır. 

Miladdan sonra 69 senesinde Belçi· 
kada ihtilal çıktığını bildirmek için Ro
maya giden haberci günde 240 kilomet· 
re süratle ilerliyerek 9 günde bu uzun 
mesafeyi almıştır. Fakat bu nevi sürat· 
1i yolculuklardan malUm olanların en 
hayret vericisi Drusus"un hastalandığı-

nı haber alan Tiberius'un Pavia'dan 
Germanya'ya yaptığı seyahattir. At de
ğiştirerek 24 saatte 290 kilometre yol 
almıştır ki bu ancak yolun bir çok kı -
sımlarında dört nala gitm~k ve hayvan
ları öldürünceye kadar sürmek şartiyle 
mümkün olabilmiştir. Zamanımızın 

spor ve süvarilik tarihinde buna nazir 
olabilecek hadiseler yoktur. 

* 
Romalılar zamanında normal araba 

yolculuğunda günde 60 • 73 kilometre 
yol gidilirdi. Buna mukabil ortaçağın 
ilk devrelerinde günde alınan yol an . 
cak 20 - 30 kilometre idi. 

* 
1188 senesinde 17 martta Romadan 

hareket eden bir papalık Kuryesi İn· 

gilterede Canterbury şehrine ıs mayıs 
da, yani 25 günde varmıştır, 

* Romalılar zamanında imparatorluk 
dahilinde her türlü münasebetin ve sey
riseferin ne kadar geniş olduğunu şu 

hadise anlatır: İsviçrenin her şehrinde 
ve her büyiikçe kasabasında istiridye 
kabukları lıulunmuştur. Bunlar sahil 
mıntakalardan satılmak üzere günü gü· 

nüne buralara getirilen deniz mahsul
lerinin bakiyeleridir. Birçok yerlerde 
hurma ve zeytin çekirdekleri de bu • 

1unmuştur. O mıntakalarda bu nebatlar 
yetişmediği için bunların uzak yerler
den satılmak için getirildikleri mey • 
dandadır. Lyon'da imal edilen çanak 

çömlek ve küplere bütün Golva'da, !n
giltere'de, yukarı İtalyada ve Tirol ile 
Macaristar.'a kadar Alplar mıntakasın-

da tesadüf edilmiştir. Hatti bunların 

üzerinde hepsi aynı fabrikanın alameti 
farikası mevcud olduğu da görülmüş· 

tür. 
(Sonu var) 

J.1JllJOl(t soc o -~ıoo sancs:oıo 

,. .... Operatör -·-
l Dr. Sadi Konuk 
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Belçikanın bitarflık mücadelesi 
Noyes Viner Jurnal yukardaki başlık altında çıkan bir ya· 

zıda deniliyor ki: 
Her politikada harba aid görüşlerin de yer almış olması 

yalnız zamanımızın bir hususiyeti değildir. Harb, her politi
kanın en kuvvetli bir vasıta ve neticesi olarak tezahürünü yap· 
tıkça, böyle olmuş ve böyle kalacaktır. Fakat harblar için, 
coğrafi durumlar devlet hududlarmdan daha ehemiyetlidir. 
Bundan dolayı, siyasi şekillerdeki aynı motifler yüzlerce yıl 
hiç tetiklerini bozmıyorlar. Bugünkü Belçika'nın, İngiltere, 
Fransa, ve Almanya gibi dört büyük devlet tarafından c;erçe· 
velenmiş olan toprakları, bu hususta çok vazıh bir misal teşkil 
etmektedir. 

İngiltere, ortacağ bitmek üzere iken, Mans denizinin karsı 
yakasını te§.kil eden kara toprakları için bütÜn bir asır ·müc~
dele etmiş, bu toprakları muhafaza edemeyince, Fransaya kar
şı, Felemenk arazisine Burgund dükasının hukümranlığını 
ileri sürmüştür. 1477 ~e Şarl'in ölümiyle dükalığın erkek sÜ• 
lalesi tükenince, bu mıras etrafında Habsburglularla Valualar 
arasında rekabet başladr. 

Sonraları imparator Maksimlian adını alan genç dük, Bur· 
gund'lara mensub Mari ile evleruneğe muvaffak oldu ve bu· 
nun üzerinden iki yıl .geçt!kten sonra da fransızları Guinega
te'de mağlUb etti. Genış planlar peşinde koşan bu zat bir müd
det sonra oğlu Filipi de .ispanya prensesi Jan ile evlendirerek 
Fransayı çeviren çenberın temellerini attı. 

Parise giden en kestirme yol Gent ve Brüksel'den geçmek· 
tedir. B undan dolayıdır ki, Fransanın Avusturyaya karşı yap· 
tığı büyük saldırışlarda Tuna hattının oynadığı rol gibi, şim
diki Belçika arazisi de, Habsburgların Fransaya karşı giriş· 
tikleri bütün seferlerde hareket noktasını teşkil teti. Prens 
Ojen, bugünkü Bel~ik~ ... topraklarında, Kudenarde de fransız· 
lan yendi; fransı.z: ıhtılal harblarınrla, muharebeleri Jemap, 
Norvinden ve Fleurus'ta cereyan etti. Hele Napolyon 1815 de 
ingilizlerle prusyalrlarıı:ı birleşmelerinin önüne geçmek iste· 
diğini fakat Velington ıle Blüher tarafından Vaterlo'da he
zimete uğratıldığı zaman, bu sahanın dünya tarihi bakımın· 
dan ehemiyeti kat kat büyüdü. 

Fran~anın bile ~Ianş d~n!zindeki komşuluğunu hoş görmi
y;~ ~ngılt.ere, bu cıvard~ ~kınci bir büyük devletin yerleşme
sını ıstemıyordu; onun ıçın 1815 de tekmil Miderland'a istik
lal temin etti. Fakat bu memleket, dahili anlaşmazlıkları yü
zünden bir varlık gösteremeyince, 1830 da Hollanda ile Bel· 
çika arasında taksime uğradı. 

Belçika, tekmil devletlerin garantisiyle bitaraf ilan edil· 
di. Bu hareket iyi bir politika hamlesi idi; gerek Fransanın 
gerekse İngilterenin işine elverişli gelen bu bitaraflığın sulh 
zamanında muhafaza edileceğine inanılıyordu. Fakat, harb 
olunca, dayanamadı ve derhal yıkıldı. Bu tarihten itibaren 
İngiltere ile Fransa da ellerini Belçikaya uzattılar. Ne var ki, 
Almanya bu hususta onlardan evel davranmıştı. 

Harb bittikten sonra, Fransa, kendine Majino hattını inşa 
etti ve şimaldeki bitişiği olan Belçil<a ile sıkı bir askeri itti· 
fak yaptı. 

Bu emniyet, silahları alınmış olan Almanyaya karşı kafi 
görüldü. Eski Lokarno andlaşmasının çerçevesi içinde Belçi· 
kanın İngiltere için de ehemiyeti vardı; çünkü, Almanyayı, 
Parise giden en kestirme yoldan uzak tutuyordu. 

Lakin, günün birinde, Almanya bir taraflı silahsızlanmak 
gibi tabii olmıyan bir vaziyete nihayet veripte Lolc:arno and
laşmasındaki teahhüdünü geri alınca, İngiltere, Fransa ile 
Belçikaya tahriri garanti vermeğe kalktı. Ancak, Franı;~ vp bu 
da yetmiyordu. Paris, dünya harbından evel olduğu gibi he
men Rusya ile bir askeri ittifak yaptr. 

Vaziyetin bu yeni şekli Avrupada sükunsuzluk do~urdu. 
Belçikada, askeri ittifakların bir zencir gibi biribirine bağ
lanmağa başlaması, 1914 de olduğu gibi, günün birinde oto
matik olarak bir harbı doğurmasından ve kendi ülkelerinin 
menfaatlerine uygun gelmediği halde, böyle bir kasırgaya tu-
t~lm~ktan korkulmağa başlandı. Belçikanın d ·ş politikasında 
şımdıye kadar olduğundan daha ziyade müstakil kalmak, ve 
Fransaya pek sıkı bağlanmamak istemesinin sebebi işte bu 
mülahaza ve kaygılardır. 

Şimdiki halde Fransadaki sinirliliği tabii görmek lazımdır. 
Çünkü, müdafaa cephesindeki köşe desteklerinden biri eski
si gibi pek sağlam bir halde değildir. İhtimal ki, Parise giden 
kestirme yolun günün birinde tekrar serbest kalabileceği dü
'ünülüyor. Belki İngiltere de Belçikanm takındığı yeni t a
vra hazırlanmanm~tı; çünkU yeni Lokamo görüşmelerine aid 
birliok meseleler aras:na bir de Belçika mesclesi katılmış ol
du. 

Çinde japon aleydarlığı 
La '!~ibune des Nations gazetesinia Şanghay'daki hususi 

muhabırı oradan gazetesine yazıyor: . 
Japon aleyhtarı bir sıra tethiş hareketleri Çin • J apon mü· 

nasebetlerini yeniden bulandırdı. 23 ağustosta Çengtu'da, 
halk tarafından iki japon öldürülmüş .ve diğer ikisi yaralan· 
mıştr. 3 eylfılde bir japonyalı Pakhoy'da linç edilmişti. 19 ey
lUlde Hankeu'de japon konsolosluğuna mensub bir polis me· 
muru, tabanca ile öldürülmü~tü. Nihayet 23 eylUlde, Şanghay
m kalabalık bir sokağında bir japon bahriyelisi öldürülmüş 
ve iki arkadaşı yaralanmu;tı. 

Bu hadiselerden her biri büyük bir heyecan uyandırdı . 
B ilhassa sonuncusu bir japon askeri kıtasmın Şanghayda ka
raya çıkarılan bir askeri gösteriş yapmasına sebebiyet verdi. 

Bununla beraber, şu satırları yazdığımız saate kadar, japon· 
lar, biç bir şiddet hareketine müracaat etmiş değildirler. Dip
lomatik müzakereler, Nankin'de devam etmekte ve bir yan· 
dan da katillerin aranmasına hararetle çal:şılırken iki mem
leket asken hazırlıklarda bulunmaktadırlar. 

Teth~ mücadelesi 

Japon aleyhtarı yeni suikasdler serisinde Çengtu ve Paii
hoy hadiselerini ayn tutmak lazım gibi görünüyot. Bunlar
dan birincisine, Nankin'in kati muhalefetine rağmen Sen .. 
Çuan'rn merkezine yeni bir japon baş konsolosunun geleceği 
hakkındaki haberin uyandırdığı heyecan scbeb olmuştur. Hal
kın tehevvüründen doğan ikinci hadise de, Nankin hükümeti
nin o mıntaka üzerinde henüz nüfuzunu tesis edememiş oldu· 
ğu bir aırada vukua gelmişti. 

Hankeu ve Şanghay hadiseleri ayrı bir karaktere malik· 
tirler. Bu her iki vakada da, cinayet Çin m•ntakası haricinde, 
Hankeu japon nüfuz mıntakasında, ve Şanghay milletlerarası 
nüfuz mıntakasında vukua gelmişti. 

Her iki hadisede de, cinayetler gündüzin ve kalabalık ma· 
hallerde icra edilmiş olmasına rağmen, kimse canileri görme· 
ye vakit bulamamıştı. Caniler ardlarında hiç bir iz bırakma· 
mışlardır. Şanghay'da bahriyeli Nakayama 1935 son teşrinin· 
de ve tüccar Kayau bu senenin temmuzunda aynı şartlar için
de öldürülmüşlerdi. 

Katillerin silahları, soğuk kanlılıklan, hüviyetleri hakkın· 
da hiç bir iz bulunamaması, cinayetlerin büyük itinalarla ha
zırlanmış ve kudretli bir organizasyonun eseri olduğuna inan· 
duacak mahiyettedir. Fakat bu organizasyon kimin hesabına 
çalışabilir? 

Japonlar, fikirlerini resmen ifade etmeye yanaşmamakla 
beraber, merkezi Kanton da bulunan bir vatansever teşkilatı· 
nın her nerede bir japon görürlerse öldürmek üzere para ile 
adam tutmuş olduğuna inanmaya mütemayildirler. Japon 
müfrit muhitleri bu organizasyonun gizlice Kuomintang tara
fından himaye edildiğini ve belki de doğrudan doğruya Çang 
Kay Şek in emirleri altında bulunan "mavi gömlekliler" fa
§ist teşkilatından başka bir şey olmadığını söyliyecek kadar 
ileri gib'nektedirler. 

Buna mukabil Çin müfritleri de cinayetleri japon ordusu· 
nun emrindeki tahrik~tçılara atfetmektedirler. 

Daha mutedil muhitler, japon aleyhtarı suikasdlerin Ko
reli yurdseverler tarafından mı, yoksa komünist çinliler tara. 
fından mı, ya da yaptıklarının siyasi neticelerini tahmin ede· 
miyen a,kın milliyetperverler tarafından mı yapıldı~ı husu· 
sunda mütereddiddirler. 

Nankin miizakereleri 
I 

Nankin hükümetiyle yenı Japon cıcrsmın yapacagı mma
kereler aylardanlıeri beklenmekteydi. Çin - japon münasebct
leriı:ıin heyeti umumiyesi üzerinde cereyan edecek olan dipJo
matık konuşmalar Çengtu hadisesinin iki memleket arasın
daki münasebetlerde eh--miyetli bir gerginlik has:l ettiği es
nada başlamıştı. 

Daha bu ilk hadiseden sonra, japon idare muhitlerinde 
Çin'e karşı alınacak durum hakkında bir ihtilaf başgöstermiş 
olduğu sanılabilir. Ordu ve bahriye Nankin hükümetine der
hal son derecede şiddetli şartların koşulmasını isterlerken 
daha mutedil unsı!rlar sulh yoliyle bir uzlac:ma siyasetine te
mayül etmislerdir. Japon - Çin müzakereleri hakkında resmi 
hiç bir malfımat verilmemiş olmasına rağmen Royter Ajansı 
Japonvamn, şimali Çin'de Kampon - mıntakasının genic:lctil
mesini ve japon matları üzerindeki gümrük resimlerinin ha
fifletilmeıo:ini istemiş olduğunu haber veriyordu. Tavizlerde 
bulunmakla beraber Çin hükümctinin Japonvaya karşı azim
li bir durum muhafaza etmiş olması muhtemeldir. Çang - Kay
Şek'in Janonyaya karşı Çin'in yapabileceği tavizlerin aza
mi haddine vakm bir zamanda varılacağı kanaatinde olduau 
söyleniyor. O zaman ne olacaktır? Birçok kimseler, Çinin, bı
çak kemiğe dayanınca, silaha müracaat etmek mecburiyetin
de kalaca~ı düc:;üncesindedirler. Gercekten, en barba müte
mayil çinliler bile Japonyaya karşı bir harbta Çinin kazanma 
sı ümidinin pek az olduğunu takdir etmektedirler. Fakat N:.tn
kinin hasmını yoracak bir çet;c muharebesini uzun zaman id. 
me edecek vaziyette olduğu da sanılmaktadır. 

i htimaller 

Tokyo ve Nankin hUkümetleri kati bir harekette bul\ıt'• 
maktan çekinmektedirler. Çünkü her iki hükümet de. arala· 
rında başlıyacak bir harbın mahaJH lr.almıyacağı ve biitün 
dünyaya sirayet edeceğini takdir etmektedirler. Her iki tara• 
fın da hararetle yaptıkları askeri hazırlıklara rağmen, Japon· 
ya, şimali Çinin kontrolunu bir askeri hareketle eline almak· 
tan henüz: çekinmektedir. 

Bu kararsız vaziyetin neticesi, Japonyada ordu, donanma · 
ve siyaset muhitleri arasındaki kuvvet nisbetlerinin inki~fı· 
na bağlı olacaktır. 

Fakat japon aleyhtarı tethişçilerin faaliyeti bugünkü v~zi
yeti biraz daha vahimleştirmektedir. Şanghay hadisesinin Çin.
de japonlara karşı yapılan cinayetlerin sonuncusu olmıv:ıca• 
ğına inanmak için sebebler vardır. Yeni hidiseler ka~ı<-ında 
Japonya harekete geçmeye mecbur kalmıyacak mıdır? Ve bu· 
günkü şartlar içinde böyle bir hareket son derecede vahim bir 
~arakter arzediyor. 

zü söylemedim. Fakat sen kabuğunun içinde 
bulunan Hindistan cevizine benziyorsun; 
bense gene o Hindistan cevizi ama, kabuğu 
soyulmu~. Şimdi, senin bu kahve rengi ka
buğun .. 

Baghira çocuğu yeniden aşağı çekerek 
sükunetle : 

- Kafanı kırar, dedi. 
Movgliye uçuncü defa bir ördekleme 

yaptırılırken Batu : 

nm dolaştığı bir köyün meydanı haline geldt. 
Bana bak insan yavrusu ! 
Movgli fena fena baktı ; gözlari okadar 

ezici idi ki Şir Han, nihayet arkasını dönüp 
uzaklaştı. 

Movgli bir taraftan su içmeğe devam e
diyor, bir taraftan da söyleniyordu: 

- Hocana karşı böyle davranman doğru 
değil, diyordu. 

Rudyard Kipling Nurettia ART AM 

Movgli, yerde bağdaş kurarak oturmak
ta ve adeti olduğu gibi, par~aklariyle işa
retler yapa yapa konuşuyordu. Bu strada 
Baghira kuvvetli pençesini attı ve çocuğu 
suyun geri taraflarına doğru çekti. 

- İyi değilmiş, doğru değilmiş ! ne olu
yorsunuz ? bu çıplak nesne, bir sağa bir sola 
koşuyor, ve bir zamanın en iyi avcuları olan 
kimselerle zevkleniyor sonra bizim en iyile
rimizin yelesinden tutup çekiyor, gönlünü 
eğlendiriyor. 

- İnsan yavrusu aşağı, insan yavmsu 
yukarı! Bu yavru, ne insandır, ne yavrudur. 
Öyle olmasaydı birçok şeylerden korkardım. 
Gelecek mevsimde, ondan izin ahp da öyle 
su içerim ... 

- Ben mi? dedi, benim kaburga
larımı örtecek postum yok, fakat senin kürk
lerini bir nkarsalar da görseler. 

Hati, bu söze karşı başını salladı ve Balu, 
ters ters: 

- İnsan yavrusu, yasa hocasına böyle 
söz söylenmez, dedi, beni hiç kimse postsuz 
görmüş değildir. . .. 

- Yok, ben zararı dokunsun dıye bu so-

Movgli, silkinerek ayağa kalktığı za. 
man siyah pars: 

- Artık fazla kaçıyorsun, dedi, önce 
Balu'nun postunu yüzdük; bu yetişmiyor
muş gibi şimdide kendisini Hindistan ce
vizine benzetiyorsun. 

- Dikkat et, o olgun bir Hindistan cevi· 
zinin yapacağım yapmaz. 

- Peki ne olacak ? 

Bu sözleri topallıyarak su başına gelen 
topal kaplan Şir Han söylüyordu. Bu sözle
rin karşı kıyıdaki geyikler arasında ne gibi 
bir heyecan uyandırdığım görebilmek için 
biraz durdu ondan sonra sÖ7Üne devam etti : 

- Cengel artık çıplak insan yavruları-

Baghira, gözlerine bakarak: 
- O da olur, o da olur, dedi, Şir rıan se

nin bu halin artık utanılacak bir hal aldı. 
Topal kaplan, çenesini suya daldırnıı~, 

su içiyor, koyu renkli ve yağlı tüyleri nehır 
suyunun aktığı istikamete doğru dalgalanı-
yordu. (Sonu var) 
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~ŞMALARI: 
8. Ciano Berlinde 
Yaptıgı temaslardan 

memnun 
(Başı 1. inci sayfada) 

rtiiş teatisi yapılmasına medar o~ 
lııt söylemiştir. 
l!. Ciano, şu suretle cevab vermiştir: 

- Bu görüş teatisi, italyan • alman 
~Unasebetlerini sağlamlaştırmağa me
d ir ?lacak ve sulha ve A vrupanm yeni
tn ırnarına hizmet edecektir. 

toru Ciano Berlin konuşmala
rından memnun 

c· Bertin, 22 (A.A.) - Havasdan: Kont 
.~ano, B. Fon Noyrat ile yaptığı ilk 
:~tüşrneden sonra memnuniyetini bil
ltıniştir. 

~ İki bakanın avrupa meselelerinin 
t}'eti umumiyesini görüştükleri, al

lbanların Roma protokolunu imza eden 
~C\'lctıerin, yani İtalyan Avusturya ve 

ac:aristanm, Viyanadaki konferansına 
llıiişahitler göndereceğini ve Macar baş
:~~İlinin yakında Romaya gideceği bil
ltılrnektedir. 

'4lman - iılayan anla§maıının 
merzulan ne olacak? 

8erlin, 22 (A.A.) - Havas ajansın
~: yarı resmi mahfiller, Alman· İtal
:an anlaşmasının ne gibi mevzular bak-
ında olacağını önceden kestirmenin 

ıaıc.,.simsiz olacağını bildirmektedirler, 
ancak umumiyetle sanıldığına göre Al· 
~ya ile İtalya elele vererek İspanyol 
lşevizmine karşı savaşacaklardır. 
Siyasi mahfiller, iki devletin lokar-

1\o Paktı müstesna olmak üzere bütün 
~n~.akavi paktlara aleyhtar oldukları 
. 'uncesinde bulunmaktadır. İtalya 
;ıe Almanya, lokarno paktına da geniş· 
Ctilmemesi şartiyle lehtardırlar. Bu 

?1ahfiller Milletler Cemiyeti meclisi 
~~c on altıncı maddenin de görüşmele
~ın başlıca esaslarından biri olacağını 
ııa._.e etmektedirler. Ayni mahfiller 
.\\'usturya hakkındaki konuşmaların 
ialnız Berhteesgaden de B. HitJer ile 

· Ciano arasında görüşüleceğini san
llıaktadırlar. 
l. B. Göring iktisadi ve mali meseleler 
•141ltkında görüşmeler yapacaktır. 

l<.onuşmalar devam edecelı·. 
nerlin, 22 (A.A.) - Royter ajansı· 

l'lııı. öğrendiğine göre Almanlarla İtal· 
hıı.ta.r arasındaki şimdiki konuşmalara 

1&orıteşrin başlangıcında Viyanada yapı
~acak olan Tuna konferansı esnasında 
t\tarn ohınacaktır. 

Bir alman tehzibi 

~ Bertin, 22 (A.A.) - Salahiyet • 
t mahfiller, Almanya'nın Ro • 
~ anlaşmasını imza eden üç mem· 
da. ket dıf i§leri bakanları tarafın· 
ttı\i il Viyanada yapılacak konferansa bir 
ltı lahit gönderecğine dair ecnebi mem
~::etlerinde dolaşan şayialar hakkında 
~:bir maliımata sahip olmadıklarını 

'<>ylemektedirler. 

I t.alyan gazetelerine göre 
ıeyalı.aıin aebebi 

~ Roma, 22 (A.A.) - Kont Ciano'nun 
Ctlin seyahatine bazı maksadlar atfe· 

l{ısa dış haberler 
* Paris, - Havas ajansının Santiya

godan aldığı habere göre, Şili hükümeti 
istifa etmiştir. 

"' Brüksel, - Resmi gaızete, Saylav· 
lar meclisi ve senatoyu 27 ilkteşrinde 
fevkalade toplantıya çağıran kırahn bir 
emirnamesini neşretmektedir. 

* Bükreş, - Bir yugoslav heyeti, Yu
goslavya ile Romanya arasında bir te· 
cim anlaşması akdetmek için buraya gel
miştir. 

Heyetin başında general Maksimo
viç bt.lunamaktadır. 

* Riga, - Tayyareci Kukurs Riga • 
Tokyo hava seyahatina başlamıştır. Tay
yareci şimdi Berlin'de bulunuyor. Bu
gün uçuşuna devam edecektir. 

den Londra gazetelerinin neşriyatını bu
ra basını reddetmektedir. İtalyan gaze
telerine göre ne İtalya ne de Almanya 
emperyalist 'emeller beslemeyip sadece 
sınai mamlılatlannı sürecek mahrec ihti
yaçları vardır. 

lzve&tiya gazetesinin bir yazuı 

Moskova, 22 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: lzvestiya gazetesi İtalyanın 
teklif ettiği dörtler paktından bahsede
rek diyor ki: 

"İtalya, Almanyaya hiç danışmadan 
İngiltereye her türlü kollektif emniyet 
prensiblerinden vaz geçmesini ve Fran
aaya da bütün müttefiklerini italyan ve 
alman faşistliğine teslim etmesini teklif 
etmi~tir. İtalya bu bahta Almanya ile 
önceden danışmamış olduğu içindir ki, 
dıJ bakanı kont Ciano alelacele Berlin'e 
gitmiştir. Bu emperyalist şakavet pro
jesinin müstatkbel direktuvarın dört a
zası arasında bir fikir birliği veya anlaş
ma neticesi olduğunu sanmak yanlıştı. 
Bilakis, mütemadi italyan • alman dost
luk tezahürlerine rağmen bu dostluğun 
zoraki olduğunu ve sırf İngiltere ve 
Fransa tizerinde bir şantaj yapmayı is
tihdaf ettiğini bilmiyen yoktur.'' 

lzvestiya gazetesi öte tarafdan ltal -
ya ile Fransa ve İngiltere arasındaki an
laşmazlıkları tahlil ederek İtalyanın bü
tün bu anlaşmazlıktan küçük devletler 
topraklarının zararına olarak halletmek 
istediğini kaydettikten sonra diyor ki: 

''Sovyet Rusya uzaktadır ve kuvvet
lidir. ona erişmek öyle kolay değildir. 
ÇlinkU mütecavizlerin kolları çok kısa
dır. 

Kü~ük devletlerin topraklarım pay
laşmak meselesine gelince - ki İ-

talya derpiş ettiği direktuvar • 

la başlıca bunu istihdaf etmek • 

tedir - Roma hükümeti şöyle dü· 

tünüyor: Küçük devletlerin ve bilhassa 

fransız emniyet sistemine girmiş bulu
nanların topraklarını ele geçirdikten 

sonra Almanya ile İtalyayı direktuvar 

azasının mikdarıru azaltmak meselesini 
ortaya atmaktan ve Avrupaya ancak Al
manya ile İtalyanın hükmedebilecekleri
ni söylemekten kim menedebilir? 

İtalya diplomasisinin bunu tecrübe 

etmekte hiç bir zaran yoktur. Bilik.is 

bazı muvaffakiyet şanstan bile vardır. 
Çünkü bazı devletler milletler cemiyeti 
siyasetini azaltmaya ıimdiden hazır bu
lunduklarını söylemekle İtalya ve Al
manyanın oyununa şimdiden kapılmış 

bulunmaktadırlar." 

u~us 

MADRİD'İN 'ANAHTARI 

iHTİLALCiLER ELİNDE: 

İspanyol ihtilalcileri 
Navall<.arneroyu 

aldılar 
(Başı 1. incı' sayfada) 

sunda bildirdiğine göre, Navalkarnero
nun zaptı esnasında nasyonalist kuvvet· 
ler çok az zayiat vermişlerdir. Buna 
karşı marksistJerin zayiatı pek ağır ol
muştur. General, Cumur reisi Azanadan 
başka Madrid hükümetine mensup dört 
bakanın bugün Barselonda bulunduk
larını ilave etmiştir. General, nasyona
list kuvvetlerin, Oviedonun zaptından 
sonra marksistlerin sığındıkları Dijon 
şehrine doğnı yürümekte olduklarını 
haber vermiştir. 

Hükümet merkezi Rarselona mı 
la§ırıacak? 

Faris, 22 (A.A.) - Pari Suar'ın ha
ber aldığına göre Madrid hükümeti Na
valkarneronun nasyonalistler tarafından 
zabtı üzerine hükümet merkezinin Bar
selonaya nakli kararlaştırılmıştır. 

lhtilcl.lciler Ovie(lo mıntaknsın(fo 
da ilerliyorlar 

Hendey, 22 (A.A.) - La Koruna rad
yosu, Oviedo mmtakasındaki nasyona
list kuvevtlerin General Arandanın ku
mandası altında son bozğundan beri 
maneviyatları kırılmış olan Astori ma
den işçilerini takiben Gijon üzerine yü
rümekte olduklarını haber vermektedir. 

G_ijondaki sosyalist liderleri, kaçmı~
tır. Şehir halkı panik içindedir. 

Öte taraftan Madrid hiikümetinin 
bir tebliği, asilerin Oviedo üzerine yü
rümekte olan bir kuvvetinin bozğu11a 

uğratılmış olduğunu bildirmektedir. 

Bilboa bomlJllrdıman ellilcli 

Londra, 22 (A.A.) - Esk adlı ingi· 
liz destroyeri Bilbaonun çarşamba gü

nü nasyonalist tayyareler tarafından 

• bombardıman edildigini deniz bakanlı· 

ğma bildirmiştir. 

Royter Ajansının haber verdiğine 

göre, bombar
0

dıman esnaı;ında milliyet
leri henüz tesbit edilmemiş olan bazı 

kimseler ölmüşlerdir. Bilbao rnillctler-

arası mahallesinin bombardıman edildi

ği haberi duyulunca E::.krot adlı ingniz 

destroyeri hemen Sen-Jan de Luz'dan 

Bilbaoya hareket etmi9tir. 

I htilalciler E.oıkorial'a t<mrraz 
ediyorlar 

Rahat, 22 (A.:A.) - Tenerif l'lr\lyo 

istasyonu, nasyonalistlerin Eskoriala 
karşı taarruza geçtiklerini ve öte taraf-

tan da Si~uenza mui'takasmdaki kuvvet
lerin mukavemet görmeksizin Madrid 
üzerine ikrleQ\!!k\e ('l..t·~!arını bildiri
yor. 

Sovyetler birliğinden gönderilerı 
yiyecek ve nıal~nıe 

Moskovaı 22 (A.A.) - Turksib va· 
puru dün Leningraddan İspanyaya ha
reket etmiştir. Vapurda sovyet işçileri
nin verdikleri paralarla ispanyol kadın 

MACARlSTAN'DA: 

Yeni başbakanın nutku
nun akisleri 

.Budapeşte, 22 (A.A.) - Başbalianın 

parlamentoda verdiği nutuk umumiyet· 

le elverişli bir tesir uyandırmıştır. 

Başbakan hükümet programını bu

gün de ayan meclisinde okumuştur. 

Hükümet namına söz alan Kont Beth

len, eğer hükümet dahili siyasette Göm

böş kabinesinin metodlarını kul1anmaz

sa muhalefetin hükümete müzaharet e

deceğini bildirmiş ve Gömböş progra· 

mı ile Daranyi programı arasında bir 

fark vardır. Bu ropgram, samimi ve re
alisttir, demiştir. 

ve çocukları için satın alman 3 bin ton 
un, bin ton şeker, 800 ton kuru morina 
balığı, 500 ton şekerleme ve bisküit, 
200 bin kutu konserve ve yüz bin kat 
elbise vardır. 

Bayan Azana Tuluz' <la 
Tuluz, 22 (A.A.) - İspanya cumur 

başkanının zevcesi Madam Azana tay
yare ile Alikant'dan buraya gelmiı ve 
Paris'e hareket etmiştir. 

Fran&ız hükümetiyle ihtilalciler 
ara&ında konuşmalar 

Paris, 22 (A.A.) - Hendey'den Ma
ten gazetesine bildirildiğine göre, Bur
gos hükümeti genel sekreteri general 
d'Avin ile fransız hükümeti delegeleri 
arasında konuşmalar başlamıştır. Bu ko
nuşmalar, Fransa ile nasyonalist kuvvet
rlcin işgali altındaki mıntakalar arasın
daki posta, telefon, telgraf muhaberatı
nın yeniden kurulması mevzuu üzerin
de yapılmaktadır. Konuşmaların yakın· 
da neticelenscmi beklenmektedir. 

l spanya' elem Cebelütıarılw 
karanlar 

Cebelüttarik, 22 (A.A.) - Bir ingi
liz destroyeri, MaJaga'dan gelen 123 
mü1teciyi ve başka bir destroyer de Kar
tajen'den gelen 22 mülteciyi buraya ge
tirmiştir. 

Mültecilerin söylediğine göre, bu iki 
şehirde vaziyet çok gergindir. 

llül.iimetçiler Mculrid'de birçok 
terl.·iflcr :yapıyorlarmış 

Burgos, 22 (A.A.) - Son günlerde 
Madrid'de yapılan ara~tırma ve yakala
ma hadiselerine bilhassa kadın ve genç 
kızlar maruz kalmıştır. Yalnız çarşam
ba günü bin kadının yakalandığı söy· 
lenmektedir. Bunlar, nasyoaalist ha
reketi mensuplarının hısımları veya sa
dece dostları olmak ithamı altındadır
lar. 

Madridde neşredilen bir tebliğde gü
nün herhangi bir saatinde araştırmalar 
ve tevkifler yapılabilmesi için sokak 
kapılarının bundan böyle kilitlenme· 
mesi emredilmiştir. 

Konferans 
Bugün saat 17,5 da Orduevi karşı

sında türk mühendisler birliğinde, ma
ruf mimar Dr. Mark tarafından "Spor 
inıaatı'' hakkında bir konferans verile
cektir. Her kes gelebilir. 

Türk Mühendisler Birlıiı 
Başkanlığı 

SAYFA 5 

1 
Zonguld;t~ ~;~r: l 

Sekiz yıl önce ayrıldığım Zongul
dağı, endüstri savaşımızın cephe şehri 
kara elmas memleketini görmek zamanı 
artık gelmişti; İlk zaferler kazanılmış 
büyük zaferlere hazırlanılıyordu. Ka
malizm'in kültür seferberliği safların • 
dan ikisinde de: hem sanat hem teknik 
sanatta aciz fakat inanlı bir gönüllü ne
fer olabilmek beni bir defa daha bir saf .. 
tan öbür safa bütün hızı ve alımı ile çe· 
ki yordu: Maden mühendisi olarak yol· 
dayım .. Fakat insan maddi ve manevi 
her cevherini ancak inanlı ve heyecanlı 
bir cehde veren bozkır toprakları üs • 
tünden nasıl muhayyelesini işlemeden41 
heyecanını ateşlemeden geçebilir Yo
luma ~ir olarak da devam ediyorum .. 

Saat beş .. sabah oluyor .. uzun ve ha· 
in saltanat yılJarının bakımsız ve peri· 
şan bıraktığı topraklardan ayrık söküp 
ray atmasaydık; sabahı İskoçya ve Su· 
riye tren güzergahlarından seyretmeli 
fırsatını bulan ben, Ankaraya beş on sa
atlik bir yurd parçasında sabahı seyr • 
etmek mazhariyetine kavusamıyacak • 
trm .. Anadoluyu yeni baştan. asıl illi 
defa manen fethedeceğiz. Trenin olma
dığı, şosenin olmadığı, keçiyolunun bi· 
le bulunmadığı yerlere muhakkak, gö
rüp geçmek için değil, konaklayıp kal
mak, bir şeyler götürmek, oralardan bir 
şeyleri i~e sindirmek için gideceğiz! 

Bozkır insanı sarıyor.. İlk tekevvün 
anındaymış gibi dışı gören gözlere gö
re mahluksuz ve mahsulsüz fakat gebe 
toprak, bereketli toprak .• 

Tren, kömür gözlüsüne kavu§maya 
çıkmış bir asri ferhad gibi, dağların 

bağrını dele dele kömüre gidiyor .. 
Medeniyetin geçeceği yerlerde ayali 

altına keçe ve kilim değil travers ve 
ray döşüyoruz. Döşenen ve döşenemi
yen her yere gelecek f gelmesi mukad· 
der .. Nasıl gelmez Eski tanıdığı, ill( 
yaratıcısıyız 1 Bizim canlı azmimi?, can
sız çetin kayalardan bin kat daha çe• 
tin ... Saat sekiz; Filyos'a geliyoruz. 
Deniz uzaktan görünüyor, En azgı• 

dalgalarında bile yeni Türkiyenin ya· 
ratıcı bozkırlarınm eteğini öpmeye ge .. 
len bir tehalük edası var .. 

Filyostan sonra, Zonguldağa bir yıl 
daha trensiz gitmeye katlanc1cağız. 

Ondan sonra, Ankaradan bir öğle 

sonu saatinde trene bindiniz mi ertesi 
sabah gözlerinizi Zonguldakta açacak • 
sınız .. beş altı istasyon için birinci mev .. 
ki bir lirayı bulmuyor, bir köylü yurd. 
daş bir ötekine anlatıyor: seksen kuru 
şu verdin mi, gömül ağzına kadar ka ı. 

difeye, 

Uyu kırk y:ldır rahat uyumadığın 

uykunu; sabaha Filyostasın ... 
Filyosta bir otomobil kiraladım. 

Deniz kıyısındaki yoldan, denize • bir 
fener merdivenlerinden bakar gibi • 
yakın ve yüksek, bakarak, tırmanıp ini
yoruz. Birkaç yüz metrede bir, bir yal
çın tepenin altından, yeni açılmtf ağ· 
ziyle, sessiz fakat beliğ, insan azminin . 
nferini haykıran, bir tünel göze çarpı
yor. Tren 29 birinci teşrinde "Çatal 
ağzı'' nda olacak •. 

Bir gün; Atatürk.ün • irade ve direli· 
tif laboratuvarı vagonunda, bu çelili 
damarlardan memleketin nabzını dinli• 
yeceğini düşünüyorum .. 

Otomobili durdurup itl.!11ek, eğilip 

rayları öpmek ineğim var! 
B. K. ÇACLaR 

~===========::ıc:=====-=-==ıs:::=r:=================================================================================== 
Tefrika: No: 72 

BiLtNl\liYEN tNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

11 
l Büyi.ik ırkların istikbalini alakalandıran me-
~ eler dikkate alınınca ferdin zaman ölçüsü 
~larak hatalı bir vahid olduğu anlaşılır. Fenni 
) e~eniyetin hakim olmakta bulunması keyfi
h etı bütün esaslı meselelerin yeniden tetkik ve 

11 
al!_?lunmasını zaruri kılmaktadır. Bizler ma-
_cvı, entelektüel ve ahl5.ki iflasımızm seyirci
:~vaıiyetindeyiz. Bunun sebeblerini de eksik 

tak sezmekteyiz. 
ttı Cahillerin kısa ve kör gayretleri sayesinde de
~kraeilerin devam edip gideceği hulyasıru 
4 ledik. işin böyle olmadığını görmekteyiz. 
:tn· rnanı kendi devamlariyle ölçen insanlarca 
b· ılletlerin sevk ve idare edilmesi, bildiğimiz gi
tı 1' .sonsuz bir karışıklığa ve harablığa düşmek 
etıcesini verir. Müstakbel hadiseleri hazırlamak, 

~enr n ·11 ' h ·· · · "ll :\' esı erı yarının ayatma gore yetıştır • 
~·ek, dünyevi ufkumuzu kendi keııdimi7.in öte

ı ıtıe kadar tevsi etmek lazımdır 
1 • 

Bunun tersine olarak, bir çocuk sınıfı, ya • 
hud bir işçi takımı gibi, gelip geçici toplulukla· 
rm teşkilatlandmlmasmda fizik zamanı hesaba 
katmak icab eder. Her bir topluluğun azası, 
zaruri olarak, aynı vezinle çalışmalıdır. Bir sı
nıftaki çocuklar hemen hemen eş bir entelek· 
tüel faaliyette bulunmağa mecburdurlar. F ab
rikalarda, bankalarda, mağazalarda, üniversite· 
lerde ve sairede çalışan kimselerin muayyen 
bir zaman zarfında bitirilecek işleri vardır. Yaş· 
lan ve hastalıkları dolayısiyle kuvvetleri tüken· 
meğe yüz tutmuş olanlar, heyeti umumiyenin 
yürüyüşüne engel olurlar. Çocukların, olgunla
rın ve ihtiyarların tasnifinde şimdiye kadar 
kronolojik yaş esas tutulmuştur. Aynı yaşta 

olan çocuklar bir sınıfa konulmaktadır. Emek· 
liye ayrılma zamaı da çalışan adam için yaşla 

tesbit olunmaktadır. Halbuki bir kimsenin ha
kiki vaziyeti onun kronolojik yaşına tekabül et
memekte olduğunu biliriz. Bazı işler için insan· 
lar fiziyolojik yaşlarına göre bir araya toplan· 
malı idi. Bazı mekteplerde çocukları tasnifte 
blug yaşı dikkate alınmıştır. Fakat fiziyolojik 

ve zihni sukutun nisbetini ve ihtiyarlamakta 
olan bir kimsenin i~en çekilmesi zamanım ölç
meğe müsaid bir usul henüz mevcud değildir. 
Bununla beraber bir tayyarecinin hali bazı kı
yas rakamlariyle tesbit olunabilmektedir. Hava 
yollarında çalışan pilotların emekliye aynlacak
lan tarihi kronolojik yaşları değil, fiziyolojik 
yaşları tayin etmektedir. 

Biribirimizden ayn ayn alemlerde tecrid 
edilmiş bulunduğumuzu fiziyolojik zaman te
lakkis~ izah etmektedir. Çocuklar için ana - ba
balarını ve hele büyük ana ve büyük babaları
nı anlamak imkansızdır. Biribirini takip eden 
dört nesle mensup kimseler aynı zamanda göz 
önüne alınacak olursa bunların ne derece derin 
bir şekilde ayn oldukları görülür. Bir ihtiyarla , 
küçük torunu biribirine hiç benzemez, biribiri· 
ne tamamiyle yabancı insanlardır. Bir neslin 
kendini takib eden nesil üzerindeki manevi te
siri, vakit mesafesi ne kadar ki sa olursa o ka • 
dar büyük görünür. Kadınlar ilk gençliklerin • 
de ana olmalıdırlar: Bu suretle, çocuklarından, 
sevginin bile dolduramıyacağı, bir zaman mer
halesi ile ayrılmış olmazlar. 

Fiziyolojik zamanın vezni ve insanların 
suni surette tahavvülü 

Fiziyolojik zamanı bilmek bize, insanla u• 
zerindeki faaliyetimizi münasib bir şekilde sevk 
ve idare etmek imkanını verir ve bu faaliyetin, 
hayatın hangi anında ve hangi usullerle müessir 
olabileceğini gösterir. 

Biliriz ki uzviyet kapab bir alemdir. Bunun· 
la beraber, onun dış ve iç sınırları, cild, teneffüs 
ve hazım muhati gışaları bazı tesirlere karşı a
çıktır. Bu kapalı alem, hareket halinde bir şey, 
hüviyetimiz çerçevesi içinde birbirini takib e
den, üstüste sıralanmış tabakalardan ibaret ol
duğu için tahavvül kabiliyetini haizdir. Ve, içi
ne ginneğe muvaffak olan şimik, fiziyolojik v~ 
fizik unsurlarla da durmaksızın değişmektedir. 
Cismani çapımız, bilhassa, fonksiyonel oluşların 
en faal bulunduklaıı çocuklukta yapısını kurar. 
Fiziyolojik ve zihni teşekküle o sırada yardım 
etmek gerektir. Birçok uzvi hadiseler hergün 
bir araya toplandıkça bunların plastik kütle::.:1 
ferde verilmesi istenilen şekli alabilir. F iziyolo.• 
jik, zihni ve ahlaki terbiye devamrrnızm mahi.ı 
yetini, cismani çapımızm bünyesini hesaba katı 
mak lazımdır. 

.(Sonu var) 
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70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 
2 Litrelik 100 ,, 

iHTAR : Küçük şişeler 10 , büyük şişeler 15 kuruşa geri alımr: 

O. O. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MODORLOGO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLUCO 1 

SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI 

BİLİT 

Eltsiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (23500) lira olan 
muhtelifülcins lastik malzeme 18-11-1936 çarşamba günü saat 15,30 
da paazrlıkla Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu iııe girmek istiycnlerin (1762) lira 50 kuruşluk muvakliat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, resmi gazetenin 7-5-936 ta
rih ve 3297 numaralı nUshasında intişar etmiş olan talimatname da
iresinde alınmış vesika ile birlikte aynı gün tayin edilen saatta mal
zeme dairesinde Merkez dokuzuncu komisyonunda ha.zır bulunma· 
lacı lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dair~sinôe n H;ıydarpaşada te-
eellüın şefliğinde görülebilir. (1416) 2-5050 

Pek Yakında : JUANİTA 

T.N. k 
BÜYÜK 

Bir veriraeo bin kazanabilirtin. Birini kaybcd•r ı "b _,. 
.• .. sen paran ne a ~· 

eıamıttır. Hem yuzlerce vatandatını zengin etmit he d d 
""ki • •b· k F"I k m c yur Uı • aQn1 eo erıne ır aç ı o atmıt oluuun Bu y;;-.1. . d 

· ..... rce 2corua • 
t.irin in de senin oJmıyacaimı kim iddia edP.ha;.. 

2 ADET PARSEL EL TULUMBASI 

Tahmin edilen bedli(596) lira (15) kuruş olan yukarıda mik
tarı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa
tın alma komisyonunca 27-10-936 tarihinde salı günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (44) lira (72) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları 

(1490) 2-5117 

3500 KİLO KAN ARYA SARISI B OYA 
1000 ,. SÜLYEN 

150 ., KEMİK SİY AHI 
200 ., ZENCİFRE 
100 ,, ÇİVİDİ MA Vt 
300 ,, MESİNA SARISI 

25 ,, METANİL GELP 

Şartnamesinde d~ğişiklik yapılan ve tahmin edilen bedeli (2335) 
lira olan yukarda mıktarı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 9-11-936 tarihinde pa
zartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (175) lira (13) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1498) 2-5134 ------
Ankara Valiliğinden : 

Eksiltmeye konulan iş on bir kaza hususi dispanserleri 
için 208 kalem muhtelif ecza 48 kalem tıbbi ve ispençiyari aletler sa 
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 1970 lira 2 kuruştur. 

Eksiltme 26-10-936 pazartesi günü saat 15 de Vilayet daimi en
cümeninde yapılacaktır. Şartname Vilayet Sıhhat müdürlüğü dai
resinde !11evcuttur. Ek!i~tnıeye girecek isteklinin. 150 lira muvak
kat temınatının hususı ıdare müdürlüğü veznesıne yatırılmış ol-
ması lazımdır. (1265) 2-4853 

1 ANKARA B~IYE REISLlGI iLAN~ 
CEZALANAN ESNAF 

Öztürk mahallesinde Dikmen sokak 9 numaralı yukarı ayvalı su 
deposu sahibi Ömer. Tevfik mülevves bir su sattığından beş, İstas
yon anbarlar caddesınde 99 numaralı dükkanda bakkal Ömer bozuk 
~de yağ sa~tığın.d~n beş, Çocuk sarayı caddesinde İstikamet gazoz 
ımalathanesı sahıbı İzzet bozuk gazoz ç ıkardığından beş, Karaoğ
lan Altında, sokak 8 numaralı dutlu su sahibi Mustafa Lütfi mü
levves su. sattığından beş, Yenihalde pastırmacı 21 numaralı dük
kanda Ah Rıza ka.rışık zeytinyağı sattığından 5 l ira hafif para ceza-
siyle cezalandırılmışlardır. (1510) 2-5138 

ŞOFÖRLERİN NAZARI DİK.KATİNE 
Şöforlerin idare ettikleri vesaiti durak mahallerinden mada di

ğer yerlerde bırakarak herhangi bir iş için otomobilden ayrılmaları 
yasak edilmiştir. Buna riayet etmiyenler cezalandırılacaktır. 

.( 1511} 2-5139 

23 lLKTEŞRİN 1936 cuM 

1 1 MlLLI MÜDAFAA VEKALET! 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

BİLİT 
Eyer sabunu: 5000 kilo eyer sabunu açılt eksiltmt'._ ile a~ınac:u 

tır. Hepsinin tutarı 3000 liradır. Evsaf ve şartnamesı ~o~ısxosaa 
muzdan parasız verilecektir. İhalesi: 24.10.936 cumartesı gUnu .1 
on birdedir. tık teminatı: 225 liradır. Eksiltmeye gire~ekler.den 1 

gili bulunanlar 2490 sayıh kanunun 2,3 üncü maddelerınde ıstcn~ 
belgelerle birlikte ihale gün ve vaktında M. M.V &atın alma kotnı 
yonuna gelsinler. ( (1288) 2-4859 

BİLİT 
Kaldırım yol: Harp okulu mmtakasmda pazarukla kal.dlr1

1 yol yaptırılacaktır. Keşif tutarı: 1338 lira 68 kuruştur. Keşıf . 
şartnamesi bedeline karşı inşaat ~ubes~nden alm.acaktlr. 1h.ale5ı 
26-10-936 pazartesi günü saat onbı~de?~r. tık temınatı: 100 Iıra t<a 
kuruştur. Pazarlığa gireceklerden ılgıh bulunanlar. 2~90 sayılı 

11 nunun 2 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle lbırlıkte pazar 
gün ve ;aktmda M. M . V. satın alma komisyonuna gelsinle.ı: 

(1278) 2-4858 

İLAN 

ı - 26.500 metre çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye :ıioll" 
muştur. . 47l z - Tahmin edilen bedeli 6360 lira olup ilk temınat parası 
liradır. · . 

3 - İhalesi 2.11.936 pazartesi günil saat 15 dedır. 4 - Nümunesini görmek ve şartnamesini almak istiyenler h~f 
gün M.M.V. satın alma komisyonundan alabilirler~ Muhabere 1 • 

şartname gönderilemez. d ıe-
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad e 

rinde istenilen bilgelerile birlikte teminat ve teklif mektupların' 
ihale gün ve saatinden en geç bir saat evetine kadar M. M. V . satıO 
alma komisyonuna vermeleri. (1216) 2-4824 

BİLİT 
1 ..:... Pazarlıkla 1000 kilo benzin ile 60 kılo liastrol A. A. Yağı sıt" 

tın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 24-10-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İstekliler pazarlık gün ve saatında M. M. V~ satın alma l{o. 

da bulunmaları. (1481) 2-5127 

BİLtT ~ 
l - Kutularile beraber hepsine biçilen ederi 1122 lira olan yed• 

parça musiki aleti açık eksiltme ile satın alınacaktır. . 
2 - İhalesi 12 İkinci teşrin 936 perşembe günü saat 15 dedır. 
3 - tık teminat 84 lira 15 kuruştur. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve. 2~90 sa~ılı ka~~

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazrlı belgelerle bırlıkte ıhale guıı 
ve saatında M. M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları. 

5 - Şartnamesi her gün öğleden sonra Ko. dan alınır. 
(1477) 2-5128 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

!LAN 
Cinsi Mikdarı Tutarı Muvakkat teminatı 

Kilo Lira Lira Kuruş 
Patlıcan 45000 4500 337 50 
Domates 25000 2500 187 50 

1 - Ankara garnizonu eratı ile harp ok'urlarının ihtiyaçı i~i'! 
aşağıda cin&, mikdar ve tutarları ile muvakkat teminatları yazıh ıkı 
kalem sebze 26.10.936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de vo 
açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnameleri her glin komisyonda görUlebilir. 
3 - İsteklilerin belli gün ve Eaatte kanunun 2, 3 üncü maddel~ 

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

2-4913 

İLAN 

Tümen birliklerin için 67000 kilo pirinç ltapah zarfla almacalC'" 
tır. Eksiltmesi 5-11-936 saat 15 de dir. Teklif mektubları bir s~t 
evvelin kadar kabul edilir. Tahmin edilen bedeli 17420 lira ve ılk 
teminatı 1307 liradır. İstekliler şartnameyi görmek üzere tatil gün· 
terinden mada her gün ve eksiltmeye iş"tirak için belli gün "!c sa?tte 
teklif mektubları ile ve kanunun 2,3 üncü maddelerindekı vesıka .. 
!arla Lüleburgaz tümen satın alma Ko. gelmeleri (1413) 2-5037 

1 LAN 
ı - Ankara garnizonu kıtatının sene nihayeti~.e .~adar ihtiyaç'" 

tarı içn 14000 kilo zeytin yağı 11-11-936 çarşamba gunu saat 15 de ka 
pah barfla satın alınacaktır. . .. .. . . 

2 - Şartnamesi hergün komsıyonda parsız gorulebılır. 
3 - Tutarı 9100 lira olup muvakkat teminatı 682 lira 50 kuruştur. 
4 - İsteklilerin kanunun 2,3 üncü maddelerindenki vesikalarla 

teklif ve teminat mektublarını havi zarflarını belli gün ve. saatteıı 
bir saat evveline kadar Lv. amirliği satın al. ko. na vermelerı. 

(1374) 2-5036 

İLAN 
1 - Ankara harb okurları ihtiyacı için 5000 kilo ayva 7. ikin~i teŞ-O 

rin 936 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11 de açık eksıltme 
suretiyle alınacaktır. . ·~· .. 

2 - Şartnamesi her gün levazım amırlıgı satın .alma komısy<>-
nunda parasız görülebilir. . . 

3 - Ayvanın tutarı 500 lira olup muvakkat temınatl 37 lıra 50 
kuruştur. .. .. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun 2, 3. uncu mac~dcle• 
rindeki vesika ve teminat makbuzları ile komisyona gelmelerı. 

(1488) 2-5129 

l LAN 
1 - Karaköse kıtaatının ihtiyacı olan 200000 kilo ve. kağızm.at~ 

kıtaatl için 188000 kilo unu kapalı zarfla münakasada ıke~ talıbı 
çıkmadığından 20-10-936 dan itibaren bir ay içinde pazarlıga çev· 
rilmiştir. . . 

2 - Karaköse ununun muhammen bedelı 30000 lıra muvakkat 
teminatı 2250 lira Kağızman ununun muhammen bedeli 27000 lira 
muvakkat teminatl 2025 liradır. 

3 - İsteklilerin Karaköse satın alma komisyonuna müracaatları. 
(1486) 2-5130 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Onuncu Yıl. Etimesut ve Kızılcahamam yatı okulları tal~ 

heleri için beherinin fiatı dörder yüz kuruştan 230 zar a?et f.~tın 
ve iskarpinle bir tanesinin fiatı 70 kuruştan 105 adet terlık muba· 
yaa edilecektir. . 

ı - Yukarda mikdarı yazılı üç cins e~yanm muhammen bedelı 
1959 lira 50 kuruş olduğu için açık eksiltme suretiyle mübayaa olu· 
nacaktır. • 

3 - Eksiltme işi 26-10-936 pazartesi günü saat 15 de Vilayet bı· 
nasındaki encümeni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede ya· 
zıh muhammen bedelin % 7 ,5 nisbetindeki para, tahvilat veya ban· 
ka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu 
husus hakkında daha etraflı malfımat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Ankara Kültür Direktörlüğüne müracaatları. (1496) 

2-5B1 
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Açık Eksiltme ilanı : 

Elaziz Nafıa l\lüdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Eliz iz emrazı akliye ve asabiye 

hastanesi tamiratı. 
Bu tamiratın keşif bedeli (2035) lira 36 kuruştur. 
2 - Bu iıe ait tartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme tartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel tartnamesl 
D - Tesviyei türabiye, ıose ve ürgir inşaata dair fenni prt· 

rıarne 

E - Huıuıi prtname 
F - Ke1if cetveli 
İsteyenler bu tartnameleri ve ewakı bedelsiz olarak Eliziz 

.. •fia müdürlüğünden alabilirler. 
Eksiltme 5-11-936 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de 

tllziz Nafia müdürlüğünde yapılacaktır. , 
4 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklinin 152 lira 65 kurut 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki veıikalan hab 
olup göstermesi lizımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlı olduğıµıa dair vesika 
B - Bu intaatı yapabileceğine dair ehliyet vesikası 

(1483) ..... 2-5113 

Açık Eksiltme ilanı : 

Elaziz Nafıa Müdürlüğün en: 
1 - Eksiltmeye konulan iş :Eliziz • Malatya yolunda İsmet 

İnönü köprüsü asfalt kaplama ve bekçi kulübesi tamiratı. 
Bu tamiratın keşif bedeli (iki bin dörtyüz altmıı dokuz lira) 

)'irıni kuruştur. 
2 - Bu işe ait prtnameler ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavel projesi 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kirgir inşaata dair fenni şart· 

•me 
E - Hususi prtname 
F - Keşif cetveli 

. İsteyenler bu prtnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Eliziz Na· 
fıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5--11-936 tarihine rastlayan perşembe günü saat 
ıs de Elaziz nafia müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli1erin 185 lira 19 kurut 
ınuvakka teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtılı olduğuna dair vesika 
B - Bu inşaatı yapabileceğine dair ehliyet vesikası. 

(1484) 2-5114 

Anl{ara Valiliğinden : 
Necatibey caddesinde husus? idareye ait tehir ~hçesine 

hıuttasıl bütün dükanların efiklerinin yapılması açık ckailtmeye 
konulmuştur. 

Ke§if bedeli 940 lira 80 kuruştur. 
. ihale 26/ 10/ 936 Pazartesi günü saat ıs de Vilayet daimt en· 

Cürneninde yapılacaktır. 
t ~ksiltıneye girmek isteyenlerin 70 lira 56 kuruşluk muvakkat 
cınınat makbuzu veya teminat mektuplariyle ihale günü daimi 
~~cümene teraiti anlamak istiyenlerin hususi muhasebe Müdürlü· 
&tine müıacaatları ilan :>lunur. (1321) 2--4907 

Ank:ara Okullar Arhrma ve ek
siltme Komisyonu Başkanlığından: 

Ankarada Gazi Lisesi mobilyası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
k~nulmuştur. Keşif bedeli 7026 liradır. İhale 2-11-936 pazartesi gü-
1\u saat 11 de Maarif Vekaleti binasındaki Ankara Okullar savış
lbanlığında yapılacaktır. Muvakkat teminat SZ7 lirdır. Şartname ve 
r~simleri görmek ve almak istiyenlerin Ankara Gazi Lisesi Direk· 
torlüğü ile arttırma eksiltme katibliğine miıracaatları lazımdır. 

(1434) 2-5055 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti · 

Anl{ara Merkez Hıfzıssıhha mües
sesesi Sabnalma komisyonu Riya· 
setinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Yiiessese Farmakodinami ile Se
rum şubelerine satın alınacak ve bedeli muhammeni 5805 lira 25 ku· 
l'uşluk kimyevi maddeler. 

2 - İatiycnler prtname ile liıteleriııl mOcssesc muhasip mute-
bıetliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 24.10.936 giln cumartesi saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 435 lira 40 kuru' mu• 

~ak~at teminat vermesi bundan başka en az bir parçada bu gibi kim· 
l'ev~ °!adde satışından 10000 liralık iş yaptığına dair vesika göster· 
llıesı lazımdır. 

\ 6. - Teklif mektuplan 2490 aayıh lianunun S3 Uncil maddesine 
_evfıkan vaktinde tevdii lazımdır. (1265) 2-4829 

1<11ru~ 

ULUS 

1 
Konya Belediye Rei~liğinden : 

11750 metre mesafede vaki (Dutlu) menba suyunun Konyaya 
çelik borularla isalesi için mevcut profil, plan ve proje mucibince 
fennt şartnamesine tevfikan yapılacak hafriyat, ferşiyat, inşaat 
(2070227) kuru• bedeli ke,fi ile ve kapalı zarf usutiyle olbaptaki 
kanunu mahsusuna tevfikan 10-10·936 tarihinden 26-10-936 tarihine 
kadar 16 Jı?Ün müddetle münakasaya konulmuştur. 

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

çasını veya aynı mikdarda banka mektubı•nu ve bu gibi isl~r hl'k •. 
kındaki iktıdar ve liyakatını miiş.ir vesikalarını veya bir mühendis 
veya fen memurunun mü,terck imzasını Belediye riyasetine ver • 
meleri. 

2 - Yapılacak ı,1er hakkında fazla maH\mat almak istiyenlerin 
Belediye mühcndislii?ine miiracat eylemeleri ve ihale gününde tek· 
llfnamclerin saat 15 e kadar Belediye riyasetine •erilmcal lüzumu 
ilin olunur. (1348) 2-4944 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
İkinci Vakıf Apartıman 
Kapı Daire Seneliği 

Mahallesi Sokağı Numarası Numarası Lira Kr. 
Kızılbey Gökçe oğlu 2 5 1200-
Kızılbey Gökçe oğlu 2 8 1680-

Yukarda yazılı i.kinci vakıf apartıman dairesi 1-11-1936 dan 31-
10-1937 gününe kadar bir yıl için kiraya verilmek üzere 15-10-1936 
gününden itibaren on üç gün müddetle açık artırmaya konmuştur. 

İhalesi 31. 10. 936 cumartesi günü saat on buçuktadır. 
Tutmak ve '2rtnamesin1 görmek istiyenlerin her gün evkaf apar· 

tımanında Varidat ve Tahsilat Müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 
(1368) 2-4972 

Ankara Valiliğinden : 
Hususi idareye ait tehir lokantasının kalorifer tesisatının ta· 

miri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 1645 lira 57 kuruştur. 
İhale 26.10.936 pazartesi günü saat 15 de Vilayet daimi encü

meninde yaılacaktır. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin 123 lira 45 kuru~luk muvakat 

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

2-4906 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Direktörlüğünden : 

Enstitünün beden terbiyesi şubesine yeniden müsabaka ile kız 
ve erkek talebe alınacaktır. Taliplerin şartları ve imtihan gününü 
öğrenmek için Kültür Direktörlüklerine baş vurmaları. (1387) 

2-5052 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

İskan Umum Müd iirlüğünden : 
Orta anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, Tokat 

ve Sivasın Şarkıtla kazalariyle diğer yerlerde iskin edilen ve e· 
dilecek olan göçmenler için (2000) çift (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 bu 
yerlerden şartnameleri alabilirler. 

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

Muvakkat teminat vermeyenler pazarlığa iştirak ettirilmezlcr. 
(139&) 2-5010 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
İkinci Vakıf Apartımanı Seneliği 

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

Yukarda yazılı ikinci vakıf apartıman dairesi 1-11-1936 dan 
31-10-937 gününe kadar bir yıl i~in kiraya verilmek üzere .l0-10-1936 
gününden itibaren on iki gün müddetle açık arttırmaya konmuftur. 
İhale 31-10-936 cumartesi günü saat on buçuktadır. Tutmak ve tart• 
tarını ~örmek istiyenlerin her gün evkaf apartımanında varidat mü-
dürlüğüne gelmeleri ilin olunur. (1753) 2-5079 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı : 

Nafia Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Merkez Ziraat Mtkade1e 

Enstitüsü fitopataloji laboratuvarı inşaatıdır. Ke,if bedeli 14497 
lira 63 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
a • Eksiltme şartnamesi 
b • Mukavele projeli 
c • Bayındırlık itleri genel tartnamcıi 
d • Hususi şartname ve tarifname 
e • Tahlili fiat cetveli 
f • Ke,if cetveli 
g - Proje 

İstiyenler bu evrakı 72 kuruş bedel muk-J>ilinde Yapı İfleri U. 
Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 9·11-936 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Na
fıa Vekaletinde Yapı İşleri eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 1087 lira 32 kurUf 
muvakkat teminat vermesi ve müteahhitlik vesikaaı ibraz etmesi li· 
zımdr.r. İsteklilerin teklif mektublarınt 3 nncü maddede yazılı aaat• 
ten hır saatevveline kadar komisyon Reisliğine makbuz mukabilin• 
de vermeleri muktuidir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfların mühllr mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımelıt. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. {1444) 2--5126 

Etlik Baytari Merkez Liboratu
varlan Direktörlüğünden: 

Müessese hayvanatı için almaca• 40.000 kilo arpanın eksiltmesi 
pazarlığa konulmuştur. Muhammen bedeli 1260 lira olup ihalesi 
2-11-936 pazarteai günü saat onbeştedir. Şartnamesi müdüriyetten 
Plll'MIZ verilir. Puarlıfına girecek isteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte 94 lira 50 kuruşluk muvakkat 
tcminatlariyle birlikte Ziraat Vekaleti Muhasebe Direktörlüğünde· 
ki aatınatma kbcnKyonuna müracaatları. (1490) 2-5132 

SAYFA 7 

Kars Vılayeti Nafıa 
Direktörlüğünden : 

l - Kars ~hrine on altı kilometre mesafede bulunan BorJuli 
menbaı sularının Nafıa ve Sıhhat Vekaletlerinden musaddak 123062 
lira 92 kuruşluk proje Uzerinden ihale inpatı 12-10-936 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle uzatılmıı ve pazarhla bırakılmıştır. 

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

3 - Hususi, umumt ve fenni şartnameler ke•if evrakı ve resim
ler 615 kuruş mukabilinde Kara Nafıa Müdürlüğünden vcrilecektU. 

4 - Muvakkat teminat 9229 lira 71 kuruştur. 
5 - Projelerin musaddak suretleri Ankara, İstanbul, İzmir vi• 

layetleri Nafıa mUdürlüğUndc mcvcud olduğundan burada tetkiW 
edilecektir . 

6 - İsteklilerin kanuna uy211n şekilde teklif mektuplarını ve Na
fıa Vekaletince bu işlerde ihtisası olduğuna dair ehliyetname WI 
malt iktıdarını mübeyyin vesaikle birlikte 2-11-936 pazartesi gllnll 
saat .ıs şe kadar Kars Vilayeti Encllmcni Daimi Ba§kanlıfına mü-
racaatları lbımdır. (2197) 2-5027 

Alanya Kazası Belediye 
Dairesinden : 

1 - Alanyanın Dim Cayı kanalında 11766 lira 75 kuruş bedeli 
keşifli 3660 metre kanalın hafriyatı 6 teşrini evvel 936 tarihinden 
26 teşrini evvel 1936 tarihine kadar 20 gün kapalı zar fusuliyle •e 
26 teşrini evvel 936 pazartesi günü saat on be§te ihale edilmek ize• 
re eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale Alanya Belediye Encümenince yapılacak, teklif me~· 
tupları % 7,5 teminatla birlikte o gün saat 14 de kadar Alanya Şar· 
bayhğına verilmiş olacaktır. 

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

4 - İşin tarihi mukaveleden itibaren üç ay sarfında ikmal ediJ.. 
meıi meşruttur. 

5 - Bu hususa müteallik fcnnf, huıust .. rtnamcler, keşif enakı 
ve teferruat Antalyada su itleri müdürlüğünde ve Alanya Belediye 
dairesinde mevcut olduğundan daha ziyade malQmat almak için bu 
dairelere müracaat edebilecekleri ilan olunur. (1349) 2-4945 

İzmir Bayındırlık 
Direktörlüğünden : 

1 - ( 47174) lira S kuruş keşif bedelli Bcrgamada yeniden yaptı· 
rılacak cezaevi yapısının 11-10-936 dan itibaren 20 gün müddetle 
kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kapalı eksiltme 2 ikinci teşrin 936 perşembe günü saat ıı de 
İzmir Bayındırlık Direktörlüğünde yapılıp ihalesi icra edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 aayıh b· 
nuna göre hazırlıyacakları teminatlariyle teklifnamelerini ve Ba • 
yıudırlık Bakanlığından ahnmıt ehliyet vesikalariyle birlikte iha· 
le gününde tayin olunan saatten bir saat evveline kadar komisyon 
reisine vererek makbuz almaları. 

4 - Bu husuata fazla bilgi edinmek iıtiyenlcrin lmıir Baymdır· 
lık Direktörlüğüne baş vurmaları. (1363 • 783) 2-4954 

P. T. T .. Genel 
Direktörlüğünden: 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünce Almanca okuyup yazmağa ve 
tercümeye muktedir bir memur ve bir daktiloğraf alınacaktır. 

Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü maddeain
cle yazılı vasıfları haiz olmaları prttır. 

Müracaat yeri P. T. T. Muamelat müdürlüğüdür. (1463) 2-5124 

Hava Yollan Devlet 
• isletme idaresinden: 

' 1 - 25-10-936 (dphil) den itibaren İstanbuldan Ankaraya yolcu 
tayyaremiz saat 14,30 da hareket edecektir. 

2 - lstanbulda Ankara yolcularımızı Ycşilk8ye nakledecek ida
re otobüsü dahi 25-10-936 (dahil) den itibaren Karaköy P. T. T. 
şubesi önünden saat 13,30 da hareket edecektir. 

Sayın yokulara ilan olunur. (1501) 2-5135 

Türkiye Cumuriyet Merkez 
Bankasından: 

Halen İstanbul Unkapanı Belediye Doktoru Bay Ahmed Tev• 
fik'in zayi ettiği ikramiyeli % S gelirli 1933 Ergani istikrazı C ter• 
tibi tahvilleri meyanında bulunan 59320 numaralıımın 59321 numa
ra olarak tashih edilmeal Aydın Sulh Mabkemeıinin 21-S-936 tarih 
ve 512/758 numaralı kararı ile efhuı aaliain funtukuna halel ıelme· 
mek üzere men'i tediye hükmU altına alınmıf fir. 

MezkiU taJaviliıı Borsada muameleye tabi ~tulamıyaeafı gibi. 
kuponları da tediye edilcmiyeccği Ticaret k~•nunun 437 inci mad-
desi ahkamına tevfikan ilin olunur. 2-5137 

P. T. T. Levazım 
Müdürlipğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için (10) kalemde muhtelif tip ve mikdarcıa 
kablo tevzi kutusu kapalı zarf usulile münaiaaaya konmuttur. 

2 - Bu malzemenin muhammen bedeli onJlet bin Uç yUz aJt• 
mı§ bir (15361) ve muvakkat teminatı bin yüz elli üç (1153) liradır. 

3 - Eksiltme 9-12·936 tarihinde saat (15)! de Ankarada P. T. T, 
umumi müdürlüğünde toplanacak alım satıdl komi9}'onunda yapı· 
lacaktır. 

4 - f stektiler tcminatlarmı idaremiz veide~lnc teslim ederelı: 
makbuz veya kanunen muteber teminat mek~larıoı 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgelerle beraber 7-5-936 tadh we 3297 sayılı resmt 
gazetede ilan olunan talimatnameye tevfikan malik olmalan icap 
eden müteahhitlik veaikqile teklif mektuplarını mezkfır kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlıyarak sözü gecen tarihe mlisadif çar .... 
günü eksiltme saatından bir saat evveline kadar o komisyona .ere• 
ceklerdir. 

5 - Şartnameler Anbrada P. T. T. Levazım müdürlüğünden 
İstanbulda Beyoğlunda Levazan Ayniyat şubesinden paraam ot. 
rak verilir. (1462) 2-5125 

Sivas Elektrik Birliği 
Ba~kanlığından: 

200 Lira aylık Ucretle Sıvas Elektrik Birl\ğine bir Mühendis 
alınacaktır. Talip olanlar ve daha fazla malUnı&;t almak istiyenledn 
birliğe müracaatları ilan olunur. 2-5136 
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Maliye Müfettiş 
Muavinliği imtihanı 

Maliye Teftiş Heyetinden : 
35 lira maash Maliye Müfettiş Muavinliği için 14/ikinci

kanun/1937 tarihinde imtihan yap lacaktır. 
Aranılan sartlar şunlardır: A) Memurin kanununun 4 ün

cil maddesinde yazılı evsafı haiz olmak. B) 1 - kanunusani 
937 tarihinde yası otuzdan fazla olmamak. C) Mülkiye mekte
binden (sıvasa! bilgiler okulu), hukuk fakültesinden, Yüksek 
Ticaret ve 1kt.sat mektebinden veya bunlara muadil derecede
ki ecnebi mekteplerden mezun olmak, D) yapılacak tahkikat 
neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 

İmtihana talip olanlar 5 - ikincikanun - 1937 tarihine ka
dar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisliğine arzu
halla müracaat edeceklerdir. Arzuhala şu evrakın raptı liizım
dır. A) Nüfus cüzdanı ve adresi, B) kendi el yazılariyle ter
tümeihal hulasası (memuriyette bulunanlar müddet ve sure
ti hizmetlerine dair resmi vesika raptedeceklerdir.) C) Asker
liğini yaptığına dair reımi vesika (askerlikle alakası kesilme
miş olanlar tecil edihnişlerse imtihana gierbilirler. Kazandık· 
ları takdirde ancak namzed olarak kabul olunabilirler.) D) 
Mektep şehadetnamesi veya tasdiknamesi E) sağlam ve yolcu
luğa mütehammil olduklarına dair hükümet doktorunun ra· 
poru. 

Talipler tahriri ve şjfahi olmak üzere iki imtihana tabi tu
tulacaklardır. TahTirl imtihan Ankarada ve lstanbulda ve mu
vaffak olanların şiafbi imtihanı Ankarada yapılacaktır. 

imtihan programı: 
1 -: Maliye A) Bütçe (ihzari. tatbiki, tasdik ve kontrolu), 

muhasebei wnumiye kanunu hükümleri, B) vergi nazariyele
ri, ve usulleri. vasıtasız. ve vasıtalı vergiler (sedüllü vergiler, 
veraset ve intikal ver,gileri, istihlak üzerinden alman vergiler, 
Gümrük, inhisarlar, harçlar) Türkiyedeki vasıtasız ve vası· 
talı vergiler, C) Maliye Vekaletinin merkez ve vilayetler tes· 
kilatr, D) istikraz naı:ariyeleri, tahvil, amortisman, Türkiye 
düyunu umumiyesi, 

2 -: lktısat: A) (istihsal, tedavül, nakit ve itibar, inkisam 
ve istihlak bahisleri), 

3 - : Mali ve ticari hesap, basit ve mürekkep faiz, iskonto, 
faizli hesabı cariler, 

4 -: Hendese: (satıh ve hacim mesahaları) 
5 -: Ticari usulü defteri (esaslı ve pratik malftmat) 
6 - : Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, ceza 

muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine müteallik 
hükümler, ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, kanu
nu medeni ve borclar kanunu ile ticaret kanunlarının maliye
yi alakadar eden hükümleri. 

7 -: Türkiyenin tabii ve iktısadi cegrafyası ve tarihi hak
kında malumat. 

8 -: Ecnebi lisanı (Fransızca, Almanca veya ingilizceden 
biri). 

İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınanlar üç 
sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa 
Maliye Müfettişliğine tayin edilecekler ve bir sene staj için 
Avrupaya gönderileceklerdir. (1436) 2-506~ 

AClliye Velialetindeıı : 
Bergama Noterliği açılmıştır. İmtihansız Noter olabilmek şart

lctnnı haiz taliplerin bir ay içinde adliye vekaletine müracaatları 
itan olunur. (1497) 2-5133 

Hususi 'Te taksi otomobil
leri e kamyon sahipleri· 

nin nazarı dikkatine 
Aııl\.ara Belediye Reisliğinden: 
Şehir dahilinde seyrüsefer eden hususi ve taksi otomobillerine 

ve kamyoiılara verlimit olan plakaların yenileriyle değiştirilme 
mı.iddeti son def'a olarak 10-11-936 salı günü akşamına kadar uza· 
tılmış!ır. Alakadarların bu tarihe kadar muamelelerini yaptırmak 
'!~ plak~larmı taktırmak üzere Belediye hesab işleri direktörlü· 
gune muracaat etmeleri ve bu tarhiten sonra hükümsüz olan eski 
plakalarla seyrüseferin men edileceği ilan olunur. 

(1489) 2-5116 

Yalnız REVUE saatlarının 

yüksek derece saatlar olduğunu 
iddia etmiyoruz. 

Fakat: Yüksek derece, fenni 
terakkinin en son yeniliklerile 
mücehhez, sağlam, hassas ve Ct\ 

son model, ş ık ve modern eşkal
de olmakla beraber, yukııek mar
ka bir çok saatlar arasında daha 
ucuz.. olan yalnız REVUE saat
leridir. 

REVUE saatları, Ankarada 
Bankalar caddesi No. 8 Bay Göz
lükçü Rıza Saat ve Gözlük Tica
rethanesinde satılmaktadır. 

En hoş meyva tuzudur. lnki· 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden miitevellit rahatsız

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

Kiralık küçük daire 
Sarıköşk karşısında B. Mec

di apartmanında bir daire kira
lıktır. İki oda, küçük hol, ban· 
yo, mutbak. Görmek için içinde· 
kilere müracaat. 

Satılıl{ Çiftlik 
Çankayanın arkasında evi, 

ahırı, samanlığı akar suları, 
meyvah meyvasız agaçları, inek 
leri, Ligom tavukları ve fenni 
kuvanları ile işler bir halde kü
çük bir çittlik satılıktır. Anadu
lu oteli bitişiğinde Yapıboya 
evine müracaat. Tel. 1431 

İmtiyaz sahfol ve Bapu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi ~eşriyatı İdare 
eden \'azı lşlerı Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Öl\.sürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Anli:ara bölge sanat okulu direktörlüğünden 
Okulumuz talebesi için aıağıda cins ve mikdarı ve muhammen fiyatları yazılı 13 kalemden ibaret gi. 

~ecek eşyas~. açık keai.ltıneye konulmuttur. lsteklile rin şartnameyi. görmek ve fazla malUmat edinmek 
~ere her g~n ok~l dırck~rlüğüne, eksiltmeye gireceklerin de 26.10.936 pazartesi günü saat ~4 de Kül. 
tur Baak~ıgın~ı OkuUar ııağı9manlığr dairesinde alım satım komisyonuna teminatlarile birlıkte ve Ü· 
~un.un tarıf ettıgı belgekrle müracaat etmeleri (1276) 2-:--4832 
nsı Mikdarı Tutan % 7,5 temınatı 

Gömlek boyunbağiyle 150 adet ) 
Boyundan geçme yün faaila 180 .. ) 
Yarım kollu atlet fanilaaı 230 ,. ) 
Kısa 'don 150 ,, ) 
Tire çorap 450 cift ) 
Mendil 600 adet ) 
Yüz havlusu 150 " ) 910.00 68.00 

Harici elbise 80 
Kısa palto 20 
Harici kasket 160 

Dahili elbise 50 
lş elbisesi so 

Harici İskarpin 165 

takım ) 
adet ) .. ) 1780.00 

takım ) 
,, ) 475.00 

çift ) 825.00 

T.~. 

.. 
•• 
.. 

133.00 

36.00 

62.00 

T.J 

• 
,, 
.. 

L 
Günlük kasa mevcudunuz kıymetli eşya ve evrakmız için 

EMNiYET 
Her boyda kiralık kasalar - senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Malirem daireler. 

BA "TAN BASA ' ~ 
DEGISEN 

~ 

PAViLLON 

2 TESRINEVEL CUMARTESi -
' 
~!\ÇiLiYOR 

HER GECE SA-t\ T 

" ,, ,, 
10 a kadar Kcstaıırant 

dan sonra Kaharet. 10 
MUAZZAM ATTRAKSİYONLAR 

( 7 Singing Babies ) 

Yeni SİNEMALAR ·nalk 
BUGÜN GÜNDÜZ 

KANUNDAN KAÇILMAZ 
GECE 

BÜTÜN GÜZELLERi SEVERİM 
Bat Rolde : 
Jean Kiepura 

Ruhları gaşyeden nefis müziklerile 
seyircilerini fevkalade 

eğlendirecektir 
Programa İlaveten: Canlı Resimleı 

BUGÜN BU GECE 

Fransa İhtilali 
RONALD COLMAN 

Senenin en muazzam tarihi eseri 
llave olarak : Paramunt Jurnal 

Saat 10 da Halk matinesinde 

Tunç Vücutlar 


