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BiR . EY AHA TTE SONRA .. 

Falih Rıfkı ATAY 

Sayın Ba§bakanmıız son ay icinde 
iki seyahat yaph ve geçen gün fzmir 
•e garb Anadolu yolculuğunu da biti· 
terek Ankaraya geldi . Kendisinin 
Yol havadislerini ve nutuklanm neı
Tdtik ve halka, cumuriyet hüküme
ti reisinin fikir ve görü~leri hakkın· 
da tefsirlerde bulunduk. 

Bir dönüm noktasını büyük bir 
hızla aşıyoruz: Türkiye, artık, bir 
tarh memleketi olarak cihazlanmak
tadır ve baslıca fikir adamından, en 
basit ekin ~damına kadar, herkesin 
•azife ve mesuliyeti artıyor. Topra
iunızm verebildiğini almak, ve, tam 
almak, iyi almak, nufuı ba§ma siy 
•e istihsal verimini artırmak zanıre.. 
tindeyiz. Çünkü bir garb memleketi
nin gittikçe artan, ilerleme mikya
sında artan ihtiyaçlarmı tatmin 
edecek bir gelir temin etmemiz ıa. 
znndır. Türkiye dıtı ile her türlü mü· 
ııasebetlerimizi tanzim edecek olan, 
nailli inşaya halel vermeksizin, mü
dafaa kuvvetlerimizi kat1 bir emni· 
Yet hadd'ne vardıracak olan imkan
lar, bize, kendimizden gayri hiç kim
le tarafından bahşedilmiyecektir. 

Türkiyenin milli ekonomiya politi· 
kasının istikameti ve esaslan, onun, 
enternasyonal mübadele ilemindeki 
ehemiyet ve kıymetini çoğaltmakta· 
cLr. Biz saba ve alıcıyız. Fakat ne 
l&tbğmuz, ne de aldığımız kifid'ır. 
4 hacmi büyümek, piyasalarımız 
eaa91anmak, iatiMal usullerimiz, mal 
kali emiz ıalib edilmek gerektir. 
Bun1ar yalnız ekonomik değil, milli 
davalanınızdır. 

Bu davalar lehine, hükümetin ken
di etindeki vasıtalan ve imkanları 
nas,1 basiretle kullanmakta olduğu
n. da görüyoruz. 

Batvekilimiz dıp.rdan muhtaç ol
du~muz şeyleri lizım olduğu kadar 
ala''ilmek için, meseli, pamuk istih
•a.lini kuvvetJend!rmeği tavsiye edi
Yor. Bunun için cihan fiatlarma inti
bak etmek lazım. Fakat bu intibak 
nıi\stahsilin siyini yok pahasına al
mak manasına değil, bilakis bizzat 
istihsali ucuzlatmak manaama oldu· 
iunu, BaJvekil, bir daha tasrih edi
yor, Bizden, muhtelif mukaveleler 
•e zaruretlerle, alacağı olanların ne 
bulurlarsa alacaldamu dütünerek 
itıl kalmak yerine, bi1akia bu vesile-
. biz' ~·· • • .. __ ......__."'" a, ım 1a&w.ımızı WlllUIUlll, 

44ıaJomza emniyet ettirmek, mütteri 
piyasayı kendimin bağlamak, ve 
ona istediği kadar ve istediği gibi 
vermek için en elverişli f ıraat ol· 
duiunu hesaba katarak, ona ıöre 
&iyi ve istihsali daha iyi organize et· 
ınek yolunu tercih edeceğiz. 

Senelerdenberi Bqvekilimizin İr· 
tadlan, memleketin ve müstahailin 
ne kadar fayda1111a olduiu berkesin 
tecriibeleri ile anlaplmq\D'. Bu 1eo 

Yahatindeki rehberlijinin dahi, her 
tarafta, aynı itimad ve sevgi ile be.. 
llİaueneceğine tüPhe yoktur. 

Yeni bir üretme 
çiftliği 

.LUleburgu'da "Türk geldi" çiftliği 
t!cv t ömek ve tohum üretme çiftliği o
larak Metilmek Uzere Ziraat vekaletince 
-tın alınacaktır. 

B. Nurullah Sümer 
Saf ranboluda 

Safranbolu, 23 (A.A.) - Sümerbank 
tını !11 müdiirü B. Nurullah Esad Sü· 
hlCr kurulmak ı.izere bulunan demir Sa• 
nayii yerlerinin tesbiti için bir heyetle 
b~ "'her Karabük'e gelmiştir. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
• 

Şah Mahmud Han dün 
gece Ankaradan ayrıldılar 
Muhterem misafirimiz dün İsmet İnöııü ve 

Yülisek Ziraat enstitülerini gezdiler 

İnönü Marmara köskünde serefine _, ~ 

bir ziyafet verdi 
Misafir Afgan Harbiye Veziri Altes 

Mahmut Han dün saat on buçukta İs· 
met İnönü Kız Enstitüsünü ziyaret 
buyurmuşlardır. Bütün dersaneleri ve 

~ ... 

şükranlarını ve hayranlıklarını bildir· 
mişlerdir. Enstitüye girerken ve çıkar· 
ken talebe tarafından hararetli alkış
larla karşılanmış ve teşyi edilmiştir, 

Başbakanımızın dün Marmara lıöşkünde muhterem misafirlerimiz şerefine verdiği 
öğle ziyafeti sırasında alınmı~ bir resim 

atelyeleri gezmişler, derste hocaların 

takrirlerini dinlemifler ve küçük kız· 

larımızın yeni tlirk harfleriyle yazdık

ları yazıları pek takdir etmi§lerdir. 
Atelyelerde el işi, nakış, dikiş, ,apka 

Buşbcıktmımızın ziyafeti 

Öğleden sonra 13 buçukta Başbakan 
lsmet İnönünün Marmara kl>fkünde 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Mubterem misafirimiz Ziraat E nstitüsünü ziyaret ederken 
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Son haberl!lr üçüncü 

sayfamızdadır 

HER YERDE S KURUŞ 

Yugoslavya Başbakanının Ankara seyahati 

B. Stoyadinoviç A nkaraya, Belgra
dın bütün Yugoslavyaca tasvib 

edilen selamını getiriyor 
Yugoslavya, türk • yugoslav dostluğunun 

inliişafını büyük bir emniyet ve 
sempati ile görmektedir 

Belgrad. 23 - Hususi muhabirimiz 
bildiriyor : 

Yugoslavya Başbakanı Dr. Stoya· 
dinoviç, bir hafta müddetle İsmet İnö
nilnün misafiri olarak Türkiyede kal· 
mak üzere ayın 26 sında Belgrad'dan 
hareket edecektir. Bu seyahat, Dr. Sto· 
yadinoviç ile refikasrnrn Türkiye cu· 
muriyeti ile doğrudan doğruya ilk te
masını teşkil edecektir. 

Belgra'd'ın Ankaro'ya selamı 
B. Stoyadinoviç'in Türkiyeye git· 

mek üzere Belgrad'ı büyük bir memnu· 
niyetle terketmek üzere bulunuşu SC• 

bepsiz değildir. Belgrad'ın Ankaraya 
bu doğru selamını, bütün Yugoslav mil· 
letinin ti kalpten tasvib etmekte bulun• 
duğundan Dr. Stoyadinoviç tamamen 
emindir. Bütün Yugoslavya hissetmek· 
tedir iri, Balkan sulhunun aaıl binası, 
milletlerinin büyük kumandanları arf a• 

tiyle birbirlerinin ellerini sıkan i ·i bil• 
yük devlet reisinin Boğaziçinde vulcua 
gelen tarihi telakileri dakikasından 

başlar. Kardeşçe bir sevgi ve anlayıf 
ite bu iki büyük devlet reisi türk • yu• 

goslav dostluğunun yıkılmaz esasnu 
kurmuşlardır ve bunun içindir ki Yu• 

goslavya, kendi harici siyasetinin en e
hemiyetli direktiflerden biri olaralf 

kalacak olan tilrk • yugoslav münase
betlerinin inkişafını büyük bir emniyet 

ve sempati ile görmektedir. Doktor Sto
yadinoviç'in siyasi vazifesinde göz ö
nünde bulunduracağı, işte kahramaıa 

yugoslav kıralının bu mirasıdır. 

Yugoılavya için en rasyonel 
•İyaseı 

Balkanları, ve bilhassa türlC • yu
goslav ittifakım tarsin etmek Yugosıa.,.. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

---------~======-==-=-------=-======ıı--=-==-=------==-=---

ispanya işlerine ademimüdaha~ 
le komitesi diln toplandı 

Sovyetler bir1iği kendini ademi müdaha e 
mukavelesiyle mukayYed görmediğitıi 

komite reisine bildirdi 
Londra, 23 (A.A.) - Ademi mlida· 

hale komitesinin öğleden sonraki cel· 
sesinin müzakerat ruznamesinde şu me
seleler vardır.: 

1 - Almanya aleyhindeki ithamları 
red eden alman nbtası, 

2 - Sovyet Rusya aleyhinde itham· 
tarı ihtiva eden alman notası, 

' 3 - Komitenin faaliyefl hakkında• 
ki ingiliz görüşmelerini ihtiva eden in
giliz notası • 

Sanıldığına göre İngiliz notasında 

komitenin gayesinin ademi müdahale 
andlaşmasına riayet edilmemi' olduğu• 
na dair olan ithamların tahkiki olduğ" 

ve çiçek imalatını tetkik etmişler, bü· 
yük hayranhklarta talebemizi ve bun· 
larm hocalarını takdir etmiflerdir, 

RESMEN TEEYYUD ETM EYEN BiR HABERE GÖRE 

ve bu gibi ithamlar ıerd edilmesiniıa 

komitenin ortadan kaldırılması için 
bir scbeb teşkil etmiyereği noktasında 
iırar edilmektedir, 

Misafirimiz Ziraat E111tiıüaü11"de 

Misafir kız lisesini ziyaret ettikten 
sonra Ziraat Enstitüsüne gitmiılerdir. 
Enstitünün muhtelif laboratuvar, ders. 
hane, yemekhane ve yatakhanelerini 
gezmiş ve gördüğil intizamdan dolayı 
mekteb heyeti tedrisiyesine ayrı ayrı 

lAiJJClUJUYJaJJJU U '' aTA Cf 

Bugün 
İç sayfalarımızda 

okuywıuz 

ikinci sayfada: 

Her şeyden biraz - Dil köıesi -
Dü~ünüşler. 

Üçüncü sayfada: 

Aradabiı. An.kara hamalları -
Radikal kongresinin toplantısı -
Dış haberler. 

Dördüncü sayfada: 

Tarihtekı garib vakalar - Yaban
cı gazetelerde okuduklarımız: 

Akdeniz faciası - ikinci Cengel 
kitabı. 

Beıinci sayfada: 

Biblıyografya - Kont Ciyanonun 
Berlin seyahati - Sağlrk bahisle
ri: Kalb hastalığı ve Ankara ikli- ı 
mi. - Bilinmeyen insan 

---- • 4'%ltl1lJTCtJQs oııoıs 5 JIJlf 

ihtilalciler Madridden on 
dört kilometre uzaktalar 

tJ ç tayyare filosu şehri 
bombardıman etti 

Rehinelt•rin mübadelesi için lngil tere iki tarafa birer muhtıra verlli 
Burgoı, 23 (A.A.) - HenÜ% rK· 

men teeyyüd etmiyen bir habere göre, 
nasyonalist kuvvetler Navolkarneroyu 

aldıktan sonra ileri yUrüyü,lerine devam 
ederek Madride 14 kilometre ,taklaçmı~· 
lardır. 

Öte taraftan llleakadan ilerliyen 
nasyonalist kuvvetler de Madridden 1>n 

üç kilometre mesafede bulunan Getafe 
mevkiine gelmişlerdir. Madridin askeri 
tayyare meydanı burada bulunmaktil• 
dır. 

Bizzat Madrid şehri de üç hava fi· 
losu tarafından bombardıman edilmi-: 
ve şimal istasyonu ile ljehi,. dışındaki 

mahallerde vücuda getirilmiş o • 
lan tahkimat mühim hasara ugranırştır. 

HükUmet tayyareleri, &silerin tayya
relerini kaçırmıştır. Toledo'nun cenu

(Sonu J, üncü sayfada) 

İtalyanlar da komiteye dün akşam 
iki nota vermişlerdir. Birinde İtalya 

aleyhindeki ithamlar tekzib ve ötekı do 

Sovyet Rusya ~yhine ithamlar tevcih 
olunmaktadır. Bu noqlarm da görüşül• 
mesi ihtimali vardır. 

I tal yan cevabı Lord 
Plimut' a verildı 

Londra, 23 (A.A.) - İtalyanın ado
mt müdahale kodıitesine göndermiı <11• 
duğu cevab, Lord Plimutha tevdi edil
mi9tir. 

iyi malumat almakta olan mahfiller, 
İtalyan cevabının B. Grandi tarafından 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Madrid, 23 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: Cumuriyetçi kuvvetler, 
taarruza geçmişler ve Navalkarnero 
mmtakasrnda asileri gerilemeğe mecbur 
etmişlerdir'· ı Şark demiryollartm satın alma görü~ meleri Bayındırlık ba!ca111r vı..,da. l?"'k 

B. Ali Çetinkayanın idare:.i altında devanı etmektedir. Yukard:ıki resim dü. 
konuşmalar esnasında, Ulus fotografçısı tarafından alrnmıştır. 



SAYFA 2 

1 • 

lttilıad ''c terakki ıcfrikaları 

lki kişi konuşuyorlardı; birisi sordu. 
- Kuzum dostum, ittihad ve terakki rejimı' kaç sene sürclü? 
Ôteki şöylece hesapladı: 
- Me.şrutiyet 1908 de ilan edilmemiş miydi? 
- Evet. 
- Mütareke ise 1918 de imzalandı değil mi? 
- Evet. 
- v halr!e on sene sürdü. Zaten eski ittihatçılardan birisi ele "On yrlrn 

IUkiyesi,. diye bundan bahsediyor ya ... 
- Ben de bu türlü bahislerden bahsedecektim, On sene süren bir rejim 

hakkındaki tefrikalar o kadar uzun sürdü ve o kadar u. un sureceğe ben~i
J10r ki günün birinde şöyle diyebileceğiz: ''lttih"d ve terakki rejimi ons~ 
ne sürıııü'itü; bu rejimden bahseden telrikala.r ıse on sen c..cn fazla sür
müştür.,, 

Sineğe da.it ...• 
I 

Tarih • öncesi hüi.ümdarlarrndan Nemrud'ıın burnuna bir sinek kaç
ınış. o kadar rahatsız etmiş ki adamı sopa ile öldurnıege mecbur olnıu~lar .. 

Bu efsaneyi hatırlarsınız ve zannrmızca, sinek heşer tarihine • yahud 
efsane halindeki tarihe • ilk önce bu hikfıye ile geçmiştır. 

Bizim folklorda da sineğe tesadüf edersiniz; buna misal olarak :,;u ata
lar sözünü verebiliriz: 

"Sinek küçüktür, ama, mide bulandırır.,, 
Mukaddes tarih devrinden kalma bfr mezarda büyülü bir sinek, Lord 

Carnarvon'u ısı11p adamcağız ölünce srnck yeni asır tarihine de girdi. 
Fakat bütün bunlardan hiç birisi lsıanbulun Mecidiye köyıindeki si

aekler kadar gürültü çıkarmış, yedi iklim dört bucağı tutmuş değildir. 
Bir takım kapı yoldaşlarımız ufacık sinekten ne kadar makale, fıkra. 

röportaj, havadis ve karikatür çıkardılar, biliyorsunuz. 
Galiba sade sinek değil, uzun süren sinek bah::.i de mide bulandırabilı

yor. 

Şi~nıanlık ve zayıflık 

Dr. lıfaurice Chideclcel diyor kl: "Şi§manlık, vücudun aldığı gıda mad
delerini enerjiye çevirmesi tarzına bağlı bir şeydir. Bu, bir adamdan ote
line değişir. Sizin vücudunuz yediğı' yemekten bükoğunu biriktirir, semen 
yapar; aym yemekleri beııim vücudum lıararete ve başka türlü enerjilere 
Aalbeder. Bu takdirde siz şişmanlarsınız; ben şişmanlcınıam. Yeı1İJP.n bır 
yemeğin semen haline gelip gelmemesi ifrazat111 faaliye.irıe, vücuılun nc~
cine ve kanın terkibine, vücudun lüzumsuz maddeleri elimıne etmek ka· 
biliytine tabidir. 

Adaleleri Jıuvvetli olan insanların ince olması, mut İo il:ı, Ja,wn değildir. 
Birçok hadiselerde: 

-·Neden zayıfız? yalwd, 
- Neden şişmanız? sualinin cevabı şudur: 
- Ôyle doğduğumuz için ... 
Bu mesele hakkında değerli doktorumuz B3ha Arkan'ın fikrini sorduk; 

o da dedi ki; 

- Dr. Maurice Chideckerin şişmanlık hakkında görüşü filhakika doğ
rudur. Ancak bu arada unuttuğu iki mühim noktaya işaret etmek istiyo
rum. M~slekda~m oburları ve bir de aldığı kuvvetli kalcıriye rağmen se
danter hayatı dolayrsiyle fazJ;ı yağı enerjiye kalbedeıniyeıı iradesizlerden 
ıahsetmcği unutmuş olsa gerek .... 

1 · "' ~ (;7l<·r 

Evlerinden birkaç yüz yarda uzakta kendileiiyle bir cJ.efa yemek yedi
ğimiz insanlarrn kötülüğünden bahsetmemeliyiz, - Jtndre Maurois * Sağda, solda daima burnumu tıkamak, nefesimi tutmak mecburiye
ıınde kalmamak için her yemekte soğan yemeği tercih ederim -

Marie Dressler 

* Sex-Appeal hassasının keşfedilmesine elbiseler sebeb olmuştur. On 
clokuzuncu asir kadınları tepelerinden aya;c topuklarına kadar sex-appeaf e 
maliktiler; ne yapalım ki yanaklariyle burunlarından başka her tarafları 
bıze mahremdi. - Bernard Shaw 

* Eğer oğlunuza bir tek hediye vermek istiyorsanrz, heyecan veriniz. 
- Bruce Barton 

* Tenbel ve yorgun annelere çocuilarını pataklamak, onları ikna et· 
mek ve akıllarını bir ~eye yatırmaktan kolay gelir. - WiJJ Durant 

*Para gübreye benzer: eki/meyince faydası alınmaz. - Francis Bacon * Köpeğine karşı herkes bir Napoleon kesilir; köpeğin bu kadar çok 
sevı'lmesinin sebebi budur. - Aldovs Huxley. , 

GVNLi.~K TAKl'iM 
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7 Şaban 1355 

11 Birinci teırin 1352 

Hıdırelloı 172 

!GUne9in dotmaaı 6,21 

GUne9in batması 17,19 

- Lozan konferansına davet edildik (922) 

- 12 rebiillevelin milli haklmiyetin tesisi bayramı 
olarak kabulü (923) 

- Ankara tclaiz telefon iıtaayonu ne9riyatına bat
ladı (927) 

- Filyoı • Erefli dcmiryolu inıaatı Zafranboluya 
vardı (931) 

~-....... --....... ~~ .... .,!..ıı .... ..,.._ ___ ........ - .................. . 

Profesör Nimbus'ün maceraları: Evddi pazır çarşıya uymaz! .. 

tJ L U S 

Romanya elçisi Ankaraya 
dönüyor 

• 
Bükreş. 23 (A.A.) - Anadolu Ajan· 

sının husu:>i muhabirinden : 

Bugünkü gazeteler Ankaraya demen 
Romanya elçisi Filoti ile refikası şere
fine elçimiz Haındüllah Sı.:phi Tanrıö
ver tarafından verilen ziyaktt:en bah
setmektedir. Bu .ziyafette balkan ve 
küçük antant devletlerinin elçileri ve re
fikaları ile matbuat müdlİl u ve refikası 
ve elçilik erkanı hazır hu!unnıuştarJır. 

El ve ev işleri sergisi 
Hazırlıklara biiyük bir faaliyetle 

devam olunuyor 
Bu ayın 28 inde sergi evinde açılacak 

küçük sanatlar sergisi hazırlıkları büyük 
bir faal~yetle devam etmektedir. Mem
leketimizin her tarafında yayılmış bu
lunan küçük sanatların en kıymetli eser· 
leri bu sergide toplu olarak görülebile
cektir. Serginin açılışından sonra 12 i
kinci te,rinde Ankarada küçük sanatkar
lanmızın iktisadi ve içtimai vaziyetleri
ni tetkik etmek, alınması lazım gelen 
tedbirleri hazırlamak ve küsük sanatlar 
kanununun ana hatlannı görütmek ü
zere bir de küçük sanatlar kongresi ak· 
dedilecektir. 

Bütün vilayetlerimizin bizzat küçük 

sanatkarlardan seçilecek murahhaslan 

ile memleketimizin fen adamlannın ve 

iktisadçılanrun iştirak edecekleri bu 

kongre ile parti programımızın esas um

delerinden birisini te,kil eden bu mem

leket işi de bu suretle ele alınını.§ bulu· 

nacaktır. 

Profesör Y ansen İzmir de 
İzmir, 23 (A.A.) - Burada bulun

makta olan şehircilik mütehassı:.ı Profe· 
sör mimar Yansen Kültürparkı gezmittir. 
Uray mühendisleri Yanaen'e parkın pli
nı hakkında izahat vermi§lerdir. Mimar 
Yansen yeni yapılacak i~ler üzerinde ba
zı mühim tavsiyelerde bulunmu§ ve 
"- Kültürpark iftihar edilecek eserle
rinizden biridir. Bu neslin çocuklariyle 
gelecek nesil ıizi takdirle anacaktır. 

Zaman geçtikçe Kültürparkın ehemiye· 
ti daha iyi anlatılacaktır" demiıtir. 

DİL KÖŞESi 

"Bizim kanaatimize göre profesyo
nel gilre,çilerimizin Çoban'ı kolaylıkla 
yenecekleri anlaşılıyor" 

Şimdi muharririn, profesyonel gü
te§çilerin Çobanı yeneceğine kanaati 

olup olmadığını nasıl anlıyabilirsiniz? 
"Bizim kanaatimize'' göre dı'ye katiyct

le söze ba~ladıktan sonra, cümlenin so
nunu "anlaşılıyor" diye bitirerek hük
mü ba§kala11nın kanaatine atfetmesi bir 
tezad teşkil etmekle kalmıyor, cümle
nin rabıtasını da bozuyor. 

*** 
''Suriyelilerin kendilerine verilen bu 

istiklali atkviye ve idame edebilmek 
için riayet etmeleri lazım gelen başlı-

ca !artın komşu devletlerle ve bilhassa 
bunlardan birincisi olan Türkiye ile iyi 
geçinmeıi lSzrm geldiğini..."' 

Yukardaki gibi biraz u~unca cüm
lelerde ipin ucunu kaçırmak ve cümle
nin başiyle sonu arasında rabıtayı te· 
min edememek sık sık rastlanan haller

dendir. Cümlenin ilk kısmında "lazım 
gelen başlıca şartın .• .'' dendikten sonra 

son kısımda tekrar ''lazım geldiğini" 
diye aynı kelimelerin tekrarlanması ha
talıdır. 

(Le ]ournafden) 
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·Parasız yatılı talebeler 
İmtihanda kazananları yazıyoruz 

Kıiltür Bakanlığından tebliğ olun
muştur : 

lJüdce kanuııu ile 1000 olarak tesbit 
~dilmiş bulunan lise ve orta okuliar pa· 
rasız yatı talebcainden bu yıl mezun O• 

/anlar yerine alınmak üzere 915 numa· 
ralı kanun hükümlerine göre açılan mü· 
sabaka sınavlarrna iştirak ederek kaza
nanların ad, kilnyeleri aşağıda yazılı-

dır : . 
AFYONDAN: Mebmed oğlu Emin 
AÜRIDAN: Mirza oğlu Fuat 
AMASYADAN: A. Hamdi oğlu A. 

Mekarim, İhsan oğlu Muzaffer. 
ANKARADAN: Zeki kızı Hanife 

Süha, A. Ferit kızı Firdevs, İbrahim 
oğlu İsmail, İsmail o~lu İzzet, Mah· 
mud oğlu Vahap, Emin oğlu Kirami 
M. Kamil oğlu İbrahim, Reşit oğlu 
Necdet, Ali oğlu Kazım, İsmail oğlu 
Mustafa. 

ANT AL YADAN: Abdülkadir oğlu 
Hilmi, Rüştü oğlu Kemalettin, Osman 
oğlu Rıza. 

AYDINDAN: Osman oğlu Naim, 
Halil oğlu ö. Şemsettin, İbrahim Etem 
kızı Şivezat. 

BALIKESIRDEN: Abdürrahim oğ
lu Ali, Nuri oğlu M. Kemal, Ali oğlu 

Nusret. 
BİNGÖLDEN: İskender oğlu Ah· 

med., 
BlTLİSTEN: Rıfkı oğlu İrfan. 
BOLU DAN: M. Kizım oğlu Mus

tafa Nazım. 
BURDURDAN: Hüseyin oğlu Etem. 
B URSADAN: Recep kızı Şehime, 

Bürhanettin kızı Hadiye, Yüzbaşı M. 
İhsan oğlu Yusuf Kenan. 

ÇANAKKALEDEN: Seba ti oğlu 

İsmet. 
ÇANKIRIDAN: Ali oğlu İsmail, 
ÇORUHDAN: Abtürrezak oğlu Ni

hat, M. Ali oğlu Bürhan, Ali oğlu Ni
yazi, RÜf lÜ oğlu Sabit Osman. 

ÇORUMDAN: Mehmed oğlu İsmail 
DENİZLİDEN: Hüseyin oğlu Ö· 

mer Faruk. 
DİY ARBEKlRDEN: Kemal oğlu 

Celal. 
EDİRNEDEN: Hüseyin kızı Veli· 

ye, Mehmed oğlu Ahmed, İbrahim oğ
lu Sami. 

ELAZlZDEN: Veysel oğlu Tevfik, 
İsmail oğlu Enver. 
ERZİN CANDAN: Muharrem oğlu 

Mahmud. 
ERZURUM DAN: Halil oğlu Sala· 

haddin, Sakip oğlu Faruk. 
ESKİ ŞEHİRDEN: Selim oğlu Be· 

kir. 

Düşünüşler 

Türk davasıni 

GAZİANTEPTEN: Ali oğlu 1rf. 
Cahit. 

GİRESUN DAN: Şükrü oğlu Meh
med, Hidayet kızı Maide, Yunus oğhr 
M. Zeki. 

, GOMOŞHANEDEN: Fehmi oi;lıt 
Cevdet. 

HAK.ARI DEN: Siret oğlu Şaôi 
İÇELDEN: Süleyman oğlu Fehmi, 

A. İzzet oğlu Hüseyin, Hamdi oğlu M. 
Sami, Recep oğlu Kemal, Mazlfım oğ• 
lu Mustafa, Cumalı oğlu Kemal, Ah• 
med oğlu Ziya, Süph.i oğlu Avni, o. 
Nuri kızı Leman, Rauf oğlu Cavit, Şe• 
fik oğlu İbrahim. 

İSt>ARTADAN: Mehmed oğlu Mu• 
ammer. 

İST ANBULDAN: Hayati oğlu Ta· 
lat, Mehmed oğlu Mustafa, A. R~fi1' 
oğlu Kemal, Ali Rıza oğlu Mustaf~ 

Ziya oğlu Tevfik, Galip oğlu Ziya Ha
lit oğlu Fehmi, Mustafa oğlu Ziya, 
Mıustafa oğlu Osman, Ahmed kızı llü• 
zeyyen, Sabri kızı Sebavet, Mehmed 
Tevfik kızı Hayrünniaa, Mümin kızı 

Nigar, Ali kızı Emine, Mahmud lnu 
Perihan, M. Veli kızı Füruzan. 

İZMİRDEN: Ali oğlu Mehmed, 
Murtaza oğlu Şükrü, Emin kızı Nevni• 
hat, Halil oğlu Şerif. 

KAS'fAMONUDAN: Mustafa «>~ 
lu Ali Haydar, Ali Ruhi oğlu Kurkuı.. 
M. Ali oğlu Talat. 

KA YSERİDEN: Mustafa oğlu Meliııt 
md,Mehmed oğlu Hasan, Salih oğlu İr• 
fan, İbrahim oğlu Yavuz, Refik «>ğhı 

Ömer, Musa oğlu Cevad, Osman •ğlu 

Bekir. 
KIRKLARELİNDEN: Nazmı oğln 

Namık, Naci oğlu Şakir. 
KIRŞEHRİNDEN: Yusuf oğlu lle.lio 

med. 
KOCAELİNDEN: Murat oğlu Şc• 

raf ettin. 
KONY ADAN: Alaattin oğlu M. 

Ekrem, Mehmed oğlu K. Selçuk, Rde~ 
oğlu Ali Lütfü. 
MANİSADAN: Hasan oğlu Kadri. 

Mustafa oğlu Emin, Demir oğlu Mu&• 

ta fa. 
MARAŞT AN: Ali oğlu M. Tutan. 

Ali oğlu Muhittin. 
MARDİN DEN: Halil oğlu Abdi.il· 

I 
cebbar. 

MUÖLADAN: M. Şükrü oğlu Sa· 
dettin. 

MUŞTAN: Şahap Jt.ızı Sabiha. 
NİÖDEDEN: Rıfkı oğlu Yusut. 
ORDUDAN: Musa oğlu Mehmed, 

Osman oğlu Bila.I. 
(Sonu 6. ıncı sayfada) 

anlıyaıı garblı 
Gerard Tongas ismi, 

Ulus'da tercüme edil
miş olan memleketimiz 
hakkındaki yazıları do
layısi yle, okurlarımızın 
belki hatırlarmdadır. 
Bu genç ve değerli 
fransız muharriri, ge· 
çen sene yapmış olduğu 
ilk Türkiye seyahatin • 
den sonra, intibalarını 
bir f ransız mecmuasında 
neşretti. Daha mektep 
sıarlarında tahsillerini 
Fransa'da yapan türk 
arkadaşlarına karşı duy
duğu semaptiyle "Ata· 
türk Türkiyesinin haki
ki yüzü" nü öğrenmek 
merakı içinde uyanmış 
olan muharrir, memle • 
ketimize bir sürü peşin 
hükümler ve yerleşmiş 
kanaatlerle gelmiş ol • 
madıgı için bakımsız ve 
geri osmanlı ülkesini 

milletin, sarsılmaz yük
selme ve ilerleme azmi
ni yakından görerek 
hayran olan Tongas'ı, 
türk ülkesinin cazibesi
ne kapılarak bir ay ön
ce yaptığı ikinci Anka
ra seyahati esnasında ta
nımak fırsatını bulmut
tum. 

miş yepyeni ve orijinal 
mevzular bulacaktn. 
Modern Türkiyeyi bir 
defa tanımak fırsat·ftı 
bulmu' olanların, Wr 
daha türk iılerine ali· 
katarını asla kaybetme • 
meleri ve memleketimi
zin cazibesini daima hi .. 
setmeleri için mevcud 
sebebler bundan da iba· 
ret değildir. Türk hal • 
kının ve münevverleri
nin, her türlü riya •e 
gösterişten uzak sa.mi • 
miyet ve dürüslükleıi, 
doğruya ve güzele o)an 
bağlılıkları, Türkiyede 
temaslarını tatlı su fi • 
renklerine inhisar ettir
miyen, mcmleketimi%e 
sadece cami ve çeşme 
görmeye gelmiş olan • 
yan her yabancının ca
zibesini mutlaka hisse
deceği bir keyfiyettir. 

tanımamak gibi bir a
vantajdan mahrum ol
masına rağmen, inkıla • 
bımızın ehemiyet ve şü
mulünü çok iyi kavra
mış ve dönüşünde yeni 
Türkiye hakkında cid • 
den takdire değer bir 
seri makale yazmıştı. 

Dünyaya bir barış 
"ve muvazene unsuru o • 
larak yeniden doğan bir 

Bu ikinci seyahatin· 
den de, gene en müsaid 
intıbalarla Fransa'ya 
dönmüş olan genç dos
tumuz, memleketinde 
Türkiye hakkında mev• 
cud yanlış kanaatleri 
izale için faaliyetli bir 
neşriyat işine yeniden 
başlamı§ bulunuyor. 

Türkiye'yi, olduğu 
gibi görerek A vrupaya 
tanrtmak işi, hakikaten 
o kadar uzun müddet 
ihmal edilmiştir ki, cu
muiryeten beri memle • 
ketimiz hakkında garb 
dilleriyle yapılmış olan 
bir sürü neşriyata rağ • 
men, hakkımızda besle
nen yanlış itikad ve dü
•iinceleri tamamen ka • 
zımak için daha pek çok 
gayret harcamak taz·mdır 
ve muhakkaktır ki Tür
kiyeye gelen her yaban· 
cı muharrir, burada, şim
diye kadar hiç i,tenme-

Gerard Tongas gibi, 
hakikatleri olduğu şekil· 
de görmek ve Türkiyede 
ölen şarkı aramamak mc• 
ziyetine sahih garblı cn
telektüeJlerin sayısı (O• 

ğaldığı nisbette garb111 
memleketimiz hakknııda 
beslediği yanlış kana 
atler değişecektir. 

YAŞAR NABi 
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Aradabir ..... 

Belediyemiz ve 
1ıamallar 

Herhangi bir garb memleke
tinden Türkiye'nin herhangi bir 
liman veya istasyonuna gelen bir 
vatandaşın ilk duyduğu hüzün, ve 
bir yabancmm ilk karşılaştığı ga
rabet şüphesiz hamallardır. Bun
larm sırtlarmdaki yükün ağırlığJ 
bazen bir iki yüz kiloyu, havalesi 
ise bazen bit iki metreyi bulur .. 
Ellerini bır:akmız, bazen yükleri
ne dişleri ile yardım ettikleri gö
rülür. Bizde hamalın manzarası, 
bi,. insan manzarası değildir. 

Artik Ankarada bu İsyan etti
rici şark sefaletinden kurtuluyo
ruz, demektir. Hamal. taşıdığım 
elindeki sepetlerde veya el araba
larında götürecek, insandan baş
ka vasıtaların vazilesini görmi
yecektir. 1 nşallah bazı eko
nomistler zuhur edip de hamal
lığm bu suretle insanileştirif me
sinin maliyet fiatları üzerindeki 
tesirlerini tahlil etmek gibi gara
bet/erde bulunmazlar. Çünkü şim
diki hamalların yapmadığı tek 
\•azife, uzak • §arkta olduğu gibi, 
insan nakletmemekten, veya te
k,•rl ek önüne koşulmamaktan iba
reuir. 

Ankaranrn kararını, bilhassa 
lstttnbul'un ve lzmit gibi ugrak li
maı. ve kasabalarımızın hemen ta
kib f.tmelerini temenni ederiz. Biz 
sokalclarımızı, davamızla çarpı
§an tt"ladlardan kurtarmak için 
titiz d.1Vranmak mecburiyet;nde-
yiz. • • 

•.• BU TEMAYÜLLER BiRBİR· 
LERIYLE TELiF OLUNA1\1AZ

SA PARTİ BAZI ŞARTLAR 
ALTINDA HUKUMETLE lŞ

BlRLlCINE DEVAM EDECEK 
Biarritz, 23 (A.A.) - Radikal kon· 

gresinin yanı başında radikal - sosyalist 
gençlerinin yapını' oldukları toplantı 
kongrede görülmüş olan görüş ayrılık· 
larına makes olmuştur. Konuşmalar gü· 
rültülü olmuş ve hatta bazı arbedeler 
çıkmıştır. 

Vç temayül 
Biarritz, 23 (A.A.) - Radikal sos

yalist kongresinde üç temayül belir· 
miştir: 

Hükümete sadakat, komünistlerle a
lakayı kesmek ve nihayet hükümetle 
bazı şartlar altında İfbirliği. 

Dünkü konu,malardan çıkan netice• 
ye göre şayet bu üç temayül ittifakla 
kabul edilebilecek bir şekilde telif edi
lemezse sonuncu temayül galebe çala· 
caktır. 

B. Delhos'un bir dileği 
Paris, 23 (A.A.) - Paristeki ame• 

rikan kulübünde verilen öğle ziyafetin• 
de franaız dı' bakam, B. Delboa, iki 
rakıib sosyal akide blokunun teşekkülü· 
ne engel olmak için Fransanın bütün 
kuvvetiyle çalıştığını ıöylemiş ve Av· 
rupanın umumr sulha çok hizmeti doku
nan panamerikan eserine uyması dile
ğinde bulunmuştur. 

ihtilalciler Madridden on, 
dört kilometre uzaktalar , 

(Bap ı. inci nyf ada} 

bunda biler, Madrid'i Ciudad • Real'e 
battıyan demiryolunu kesmeğe teşebbüs 
etmişler ise de taarruzları pü:skürtül
ınUştUr. 

Asiler, dün İJgal etmiş olduktan Na
\'alkamero'nun bir taarruza uğramaam· 
daa korkduktanndan bu 7er önilndeld 
ınevzllerinl tahkim etmişlerdir. Asiler, 
ıon zamanlarda hükUmetçiler tarafından 
Yapdmıı olan müdafaa tertibatından is-
tifade etınitlerdir. · 

Hükümet kuvvetleri Endüliı.te 
UerUyorlar 

Madrld, 23 (A.A.) - Hüldlmet, ken

diaiııe sadık olan lnıvvetleriıa EndWU.

te ileri hareketlerine devam etmekte ol

duldanıu bildirmektedir. Bu kuvvetler, 

kutro del Rio'yu elde etmifler, G top, 

'1 mltralyk, mllhim mikdarda silah ve 

DJllhimmat sabtetmifleıdir. Asilerden 55 

kip telef olmUftur. 

Buıluı'ya ıaarru laenü 
batlanıadı 

Banelon, 23 (A.A.) - Havaı muha
birinden: 

Cwnuriyetçi kunetlerin Hueab'ya 

kartı taarruzları bentıs batlamamı9tır. U
lllumi brarg&lı, nUfu.ça telefata imkan 

derecesinde engel olmak Uzere ıehri 1&• 

rarak lallerin teslim olmalanm bekleme
ği tercih eylemektedir. 

Madrid'de 7000 kiıi 
tevki/ edilmif 

S~vil, 23 (A.A.) - General dö La
fta, aralarında kadınlar ve çocuklar da 

butwıan yedi bin kişinin geçen hafta 
kas.lrid'de tevkif edilıniJ olduğunu şöy
lemfştir. 

Valladolid'den alınan bir radyo ha

benn:le hükümetin 14 tayyareciai, yan· 1 
hthlda Toledo'nun §imalinde Oliaı •1 
Re,. mmtakuındaki hükümet kuvvet· 

lerini bombard~ etmiş olduklarından 
lladridde idam edildikleri bitdirilmek
tedk. 

Madridde on bin eıir ve 
rehine var 

bin kiti vardır ki bunların 1500 O ka
dındır. Ayrıca bildirildiğine göre bu a. 
yın on birinde Burgos hükilmetiyle Bil
bao makamları arasında rehineler teati 
edilmiş ve ingiliz Eksmut ve Esk des
tröyerleri Bilbao'dan Sen Jan dö Luz'e 
114 kadın rehine getirmitlerdir. 

Bundan baıka. destroyer ayın on 
yedisinde San Sebestiene dört rahibe ve 
41 çocuk çıkarmıştır • -

Rehinelerin mübcideleıl için 

Londra, 23 (A. A.) - Rehinelerin 

mübadelesi hakkında ingiliz muhtıruı 

inciliz büyük el~ili tarafından Hendey

de naıyonaliıt kuvvetler deleceai Kont 

Meeri del Val'e ve ingilis igüderi ta• 
rafmdan da Madrid'de hilkümet otori· 

telerine tevdi edilmittlr. 

}'eni .4ııun f1Gliaı 
Burg09, 23 (A. A.) - Oviedo mU

dafii ıeneral Arando Alttlri ukerl vı 

sivil valiliiiM tayin olunmuıtur, 

MOl'o"lal.,. A.ranjues'in 
saptı muluılclta1c 

Sevil, 23 (A. A.) - Son ,eıen ha

berlere göre, Marovial ve Aranjuez'in 

zaptına muhakkak nuariyle bakılmak· 

tadır. 

A.lman lıaberalma büroıuna göre 
Sovyeıler BirUji ispanyaya 26 

gemi mi gönderecekmif? 
Bertin, 23 (A.A.) - Londradan D. N. 

B. ajanaına bildiriliyor: Deyli Ekspres 

gazetesi, sovyet hükümetinin ademi mü

dahale komitesinden çekildiği gün, 

İspanya'ya harekete hazır erzak yüklü 26 

sovyet gemisinin Karadeniz limanların

da bulunmakta olduklarını haber ver
mektedir. 

ihtilalciler ittpanyol .mlarındaki 
sovyeı vapurlarını batıracak 

Paria, 23 A. A.) - Liberte gazete· 
ıinin Salamanka·dan öğrendigine göre 

bir aovyet vapuru Sanatander'e ailah 
ve cephane çıkarmrya çahflD&ktadır. 

ULUS 

HlNDlSTAN'DA: 

Himalaya dağının tepesine çıkan 
bir sefer heyeti 

Londra, 23 (A.A.) - Kalkutadan 
bildirildiğine göre, bu ayın onunda şim· 
diye kadar hiç kimsenin vamıağa mu
vaffak olamadığı Himalaya daği zirve
sine kadar çıkan doktor Bair Vienne, 
Hopp ve Gütner, Darjilinge gelmişler
dir. Bu dağcılar, geçen yıl 23 ikinci 
teşrinde de Zemu cumudiyesinde Zi
niolşum dağının zirvesine çıkma&a mu
vaffak olmuşlardır. 

MlSIR'DA: 

Parlamento fevkalade olarak 
toplanacak 

Kahire, 23 (A.A.) - Bakanlar mec
lisi, İngiltere ile yapılan andlaşmanın 
tasdiki için parlarmentoyu, 2 ikinci teş
rinde fevkalade bir toplantıya çağırma
ğa karar vermiştir. Küçük partilerin 
çoğu ingiliz • Mısır andla,maaı etrafın
da henüz bir karar almamışlardır. Şim
diye kadar yalnız Şaab partisi bu and
laşmaya taraftar olduğunu bildirmiştir. 

ALMANY A'DA: 

Yabancı memleketler nazi ku· 
rumlan reisi Viyanaya gidiyor 

Bertin, 23 (A.A.) - Yabancı mem
leketlerdeki alman nasyonal sosyalist 
kurumlar reisi Bohle bugün Viyanaya 
giderek oradaki teşkilatı ziyaret edecek 
ve alman büyük elçisinin misafiri ola
rak alman elçiliğinde kalacaktır. Bohle 
Viyanada elçilikte bir konferans ver
dikten sonra İtalyan faşistleri reisi ba
kan Parinin daveti Uzerine Venedik ta• 
rikile Romaya gidecektir. 

SOVYETLER BIRLIC.l'NDEt 

Milli ekonomi plinmm dokuz 
aylık tatbikatı neticeleri 

Moskova, 23 (A.A.) - Pravda ga
zetesi. milli ekonomi plinırun bu &ene
nin dokuz ayına aid tatbikatı neticeleri 
hakkında ıu malUınatı vermektedir: 

Bu rakamlara göre, endüstrinin 
toplu istihsali dokuz ay içinde yüzde 
33,7, trene yüklenen mal mikdarı yüz
de 32,4, ve perakende ticaret mikdan da 
yüzde 33,6 niabetinde artmıgtır. 

Eylül ayının endilatri mamıllatı l 928 
senesi aJDi ayma nisbetle bet misli fazla· 
dır. Sekiz ay içinde milU ekonomiye ko
nan sermaye mikdan geçen seneki ser
mayeden dört milyar ruble fazladır. 

MiW ekonomi tarafmdan çalııtınlan 
itçi mikdan 1936 senesi 1 eylWUnde 
25 mtı,on 100 bin kifiyi bulmuıtur. Bu 

rakam 1935 senesinde 24 milyon 700 
bin idi. Bundan batb sekiz ay sarfında 
ltçUere verilen ayhk mikdan geçen se
nenin ayni devresine niabetle yüzde 21,8 
bir fazlalık ıa.termektedir. 

SON DAKiKA: 

JAPONY A'DA: 

Donanmanın manevraları 

Tokya, 23 (A.A.) - Japon donan
masının Kobe cenubunda yaptığı büyük 
manevralar imparatorun huzurunda 
yapılan büyük bir resmi geçid ile sona 
ermiştir. Bu resmi geçid şimdiye kadar 
Japonyada görülmemiş bir ehemiyette 
bahri bir tecemmua vesile olmuştur. 

Fırtına yiiziinden batan vapurlar 

Tokyo, 23 (A.A.) - Bin tonluk 
"Aişu Maru,. adlı japon gemisi Karaib
de "Saşarlin,,de kaybolmuş ve yapılan 
araştırmalara rağmen şimdiye kadar bu· 
lunamamıştır. Yardımına yollanan "Kur,. 
gemisi de fırtınaya tutularak batmış· 
tır. Otuz beş ki,ilik mürettebatı da 
Hakkaia açıklarında boğulmuştur. On 
bin tonluk diğer bir kömür gemisi de 
fıı:tınada batmıştır. 

AVUSTURY A'DA: 

Dış bakanı Peşteye gidiyor 

Viyana, 23 (A. 
.A.) - Dıı bakanı 
Şmid pazartesi gü
nü Budapeşteye 
gelerek umumi si
,Vueti ve bilhassa 
iki memleketi ala· 
kadar eden mese
leler hakkında gö
rüteeektir. Bu ae-

B. Şmid yahat Roma pro-
tol<olları siyasetinin bir teyidi ma. 
hiyetinde olacaktır, 

Evlenen memurlara yardım 
edilecek 

Viyana. 23 (A.A.) - Diln, federal 
memurlar odasının atnuı olduğu bir ka
ra'"a g8re, memurlar arasında izdivacın 

teıvikine harcanmak Uzere 100 bin ti· 

linlik bir para ayrılacaktır. Evlenecek 
olan memurlara bu paradan faizsiz ola
rak ödün~ verilecektir. 

Alman - Avsuturya anlatması 
ihliJ mi edilmiş? 

Viyana, 23 (A.A.) - Havas bildiri

yor: 

Korespondans Politik gazetesi tara

fından neıredilen bir tebliğde, alman • 

Avusturya anlqmumm imza tarihin

denberi ilk defa olarak. bu anlqmanm 

Almanya tarafından ihW edildiii Viya

na hilldimetince mtlphade edilmtktedir. 

Bu teblii, ban alman pzetelerlnl, 

A vuaturya ıeflerin çok mllnuebetab 

bir tekilde taarrus etmlt olmakla ltti
ham etmekte ve bu cazeteler tarafından 

nev.edilen bu mablelelerin fidcletli bir 

protestoya sebebiyet verecek tekilde an· 

Jaımayr ihltl ettllinf pam]r:tadır. 

Dört senelik alman planının tatbikatı 

General Göring bir emirname neşretti 
Bertin, 23 (A.A.) - Dört senelik 

planm tatbikına memur edilen General 
Göring bugün planın tatbikatı hakkın· 
da neırettiği bir emirnamede bu i~le a· 
lakadar bütün şahıslar ve kurumların 
kendi emri altında bulundugunu bildir
dikten sonra rnühim kararların vernme
si için teşkil edilen meclise hangi ma
kamların i•tirak edecegini tayin etmek
te ve planın tatbikatını şu ,ekiide tak-

ıim etmektedir.: 
l - lbtidai maddelerin ve imAl le-

vazmunrn istihsali, 
2 - İbtidat maddelerin tev.di, 
3 - Mesainin tanzimi, 
4 - Planı alakadar ettiği ııi~'Jette 

zirat istihaalatın bir teşkilata t•i>i tu· 
tulmaaı, 

S - Fiatların kontrölü, 
6 - Dövizin tanzimi. 

Avusturya dış bakam Budapeştede 
Budapeşte, 23 (A.A.) - Dün Buda- ı 

peıteye gelen Avll8turya dış baka~ 
Şmid Az Eıt gazetesinde beyanatta bu
lunarak l 1 temmuz tarihli alman • A
vusturya anlagmaurun ve iki memleket 

arasındaki münaaebatın normal bir tek-
le girmiı olmalının Avusturya macar 
mllnaaebatı bakımından da çok mühim 
amelt bir ehemiyeti oldujunu söy1emif .. 
tir. 

Almanya ile İtalya araSindaki çok sami

mi mUnasebatın tabii bir neticesidir. İ· 

talyan ·alman dostluğu Avusturyanın 

menfaatlerine tamami7le uygundur. 

Şmid ciddi hiç bir Avrupa devlet •· 

damının ıiy•etine devlet blokunun ve· 

ya cephelerinin tqekkillilnil hedef tuta· 
Londra, 23 (A. A.) - Londradald 

bıilletleraruı Krsılhaç cemiyetine Mad
rid'den gelen haberlere göre ıbezldlr 
lehirde rehine •• esir olmak üzere on 

Burgos hükümeti donanmaya verdi
ii emirde iıpanyol karaıulannda gö
rülecek bütün Sovyet vapurlarmm tev• 
kifini ve içinde harb levazımı bulundu· 
iu takdirde hemen batırılmaaını em· 
retmiıtir. 

ltalyuı dq bakanı Kont Ciano"nun 
• Berlin te~tino ıelince, bu seyahat 

puyacağnı ve ancak Macaristan ile A.. I 
wıturya arasında olduğu tekilde dostça 
tefriki mesaiyi iatihdaf cdebilec:eiini aöy
leınittir 41 
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Dış bakanlığın B. Çörçil'in 
nutkuna cevabı 

Londra, 23 ( A. 

A.) - Alman dış 

bakanlığı, diplo

matise K o r. 

respondenz 

gazetesi vasıtasi

le yaptığı neşri-

yatta B. Vinston 

Çörçil'i, Alman

yayı çcnber içine 

almak ve tazyik B. Çörçil 

etmek arzusiyle ittiham etmişti. Bunun 
üzerine B. Çörçil gazetelere yaptığı 
beyanatta ezcümle demiştir ki : 

"- Almanyaya karşı böyle bir t~d. 
bire tarafdar olduğumu zannetmek yan-
1ı,tır. Elverirki alman hükümeti bir 
taarruz hareketi düşünmesin.,, 

İki sene var kı, Almanyaya Sovyetlea: 
birliği derecsinde bir himaye teklif edil .. 
miştir. Bugün dahi, kendisi istediği 
takdirde, bir taarruz karşısında yardını 
garantisi elde edeceğinden §Üphe etmi .. 
yorum. Halbuki Almanya bu müddet ı .. 
çinde harb hazırlıkları için 800 milyon 
İngiliz lirası harcadığı gibi almanlar, 
müdhiş harb makinelerini mükemmel
leştirmek için bu kış bir çok mahrumi
yetlere katlanacaklardır. Almanyanm 
müdafaası için ise bu gibi fedakarlıkla .. 
ra lüzum yoktur. İngiltere'de, benim ga 
bi, koltektif emniyete yardım edenler, 
ah1an aleyh1an değillerdir. Bunlar bili· 
kis Almanvanın Avrupada hakkı teJi .. 
rar hakim lalac~k 7eni bir gayrete i"tl• 
rilt-in-'en başka bir ıey arzu etmemek .. 
tedirler." 

Hükümet Amerikadan tayyare 
satın alıyor mu? 

"Vaşington, 23 (A.A.) - İngllfere 
hükümetinin amerikan tayyareleri satın 

almış olduğuna dair londra'da dola. 

pn şayialar teeyyüd etmemittir. 

Maamafib iki amerikalı müeaaeae

nin iki ve üç motörlll ve iki yıl <Sn

ceki nümuneye uygun bombardıman ta;r

yareleri inşa etmekte olduğunu ve ica

bında bunları iharç için harbiye neza• 

retinden izin alacağmı söylmektedir. 

Nezaret, daha yeni modellere göre yaııo 

pılmıt tayyarelerin ibracma izin ve~ 

memektedir. 

Bir tayyare fabrikacısıyle hükil
met arasındaki an1afD1Ulık 

Londra, 23 (A.A.) - Otomobil flb

rikatörü lord Mufjield ile hava IJa.. 
bıılığı araundaki ihtı1if efkln WIUI• 

miyenin dikkatini ~ekmece bqlamq. 
tır. 

Tayyare motöril imali için yeni bir 
fabrika inpsı için bllldimetten tali
mat almrt olan. lord Mufjield. kendiai• 
ne bet zııilyon liraya mal olan yeni bir 
atelye inşa etmiş olduğunu ve timdi ba 
atelyeyi itletmediğini ileri ıürmekt .. 
dir. Lord buna wbeb olarak, hava kuv· 
vetlerine iki bin motör yapmak husun• 
daki teklifinin hükümetçe ı ed edilme
ıini göstermektedir. 

Hava bakanl•ğı yakında parlamentl 
da bu hususta !beyanatta bulunacaiınl 
bildirmiştir. 

Negüs'ün Habeşit\tandaki naibi 
Milletler cemiyetinden 

yardım İMiiyor 

Londra, 23 (A. 
A.) - Negüa B. 
Avenol'e garbi 
Habe,istan
d a k i habeş na
ibinden almış ol
duğu bir telgrafı 
göndermiş· 
t i r. Naib, bu 
telgraf na· 
m esinde Ne-

güıten Milletler NeglJa 
Cemiyetine tekrar müracaat ect.. 
rek müteanu italyanlara kartı Habe
ıistana yardım etmesini talep eyleme
aini istemektedir. 
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LII 
Eski r omalrlar 2670 tonluk gemiler 

jnsa etmislerdir. Bu büyüklük zamanı
ınızda bile ehemiyetli bir şeydir. 

... .... 
E ski devirlerde yevmi gazete bile 

vardr. Sezar tat afından miladdan 59 se
ne evvel t esis edilen Acta diurna'da res
mi haberler ilan olunur, hususi haber

ler toplan p neşredilirdi. Gazete yalnız 
bir tek nüsha olarak çıkar ve teksir e
dilmezdi. 

* 
Romada bir t<ıkım muhabirler vardı 

ve para mukabilinde her gün Romadan 
~raya gündelik havadisler yollarlar
dı. 

''Et yemezler" eski Romada da mev
cud idi. Seneca ve Plutarch nebati gı
da'dan gayri bir şey yemezlerdi. Hatt! 
bu sonuncusu bütün ikna kuvvetiyle bu 
hayat tarzınr yaymağa uğraşmış ve et 
yiyenlere şiddetli hücumlarda bulun
mu~tur. 

* İçki düşmanları çok eski 1amanlar-

da bile vardı. Mitattan 1350 sene ka

dar evci Mısır firavunlarından ikinci 

.Ramses tabaasrnın ayyaşlrğıiyle mücade

le etmek için bir cemiyet kurmuştur. 

Bu husus 1902 senesinde "France Me

dicale" de kitabeler ve resimlerle ispat 

edilmiştir. Filhakika eski mısırlıların 

ayyaşlığı pek meşhurdu. Kadınlar bile 
"beşikten mezara kadar'' içkiye rağbet 
ederlerdi. O zamanki Mısırda en aşağı 
d ört çeşid bira ve altı çesid şa rab imal 
ed iJ' r ve ayrıca hurma rakısı da kuila
nılırdr. 

* İrki düşmanlığı propP. gandacılar·na 
ö rı"'· olacak bir adam eski yunanhlar
C"n Decaer.eus adındaki biridir. O za
m nl kadar E kus şerefine pek coşkun
ca kafayı tii•süJiyenlcrin iize rinde bu 
adamın icki aleyhindeki nutukları o ka
dar büyük bir tesir yapmt§.tır ki, hall: 
nih1yet bnğ larda~ i kütükleri kökünden 
s "küp atmış ve bir daha üzüm yetişti· 
rip ş.:.rab yapmarnu;tır. 

•.. ... 
MalUm olduğu üzere son zamanlar

da Amerikada ispir tolu içkiler ancak 

ec hanelerden ve reçete ile alınabilir· 
di. Maamafih içki t edariki buna rağ

men pek güç tlegildi. Halbuki içkiyi 
?.orla yasak etmek ve ayyaşhğın bu şekli 
de önüne geçmek istemek, ifrat ayyaş
lık an daha küçük bir barbarlık alame
ti değildir. 

Elektrik ile tedavi iptiar i bir şekil
de eski devirlerde malum idi. Dev;1m. 

lı baş ağrılarında hastanın alnına elek
ıtrik balığı konur ve orası hissizlesince
ye kadar bırakılırdı. Bir balık yetmezse 
tedavi tekrar edilirdi. 

::-: 

Hippokrates mililttan 400 sene evel 
masaj tedavisi yapardı ve bu tedaviyi 
ilk bulan adam kendisi değildi, yani 
masaj usulü çok daha eskiden de t1:
bik edilegeliyordu. 

fasajı bugünkü tıbba dahil eden 
HnJ.Iandalı doktor Mezger'dir. (1853) 

* 
Prusalı Asklepiades adında bir dok-

tor milattan bir evelki asırda Romada 
pek büyük bir şöhret kazanmıştı. Bu 

'doktor hastalarına katiyen ilaç vermeı:· 
Bi ve alelumum ilacın müthiş bir di!ş· 

Tefrika: No: 6 

1KINC.l 

man. idi. Hastalarına perhiz tetirir, ll~
dt:n hareketleri ve masaj yaptırır, so
ğuk su duşlarr, yağmur banyoları ve 
kumda yalın ayak gezmek tavsiye eder
di. Meşhur Auğustos milattan evet 23 
senesinde bu şekilde tedavi edilerek 
iyileşmiştir. 

* 18 inci asır ortalarına kadar gözler-
deki karasu hastalığını tedavi için göz 
adesesi tabakai kuzahiye'den uzaklaş
tırılarak cismi zücaci'nin bulunduğu 

mahalle itilirdi. Yani doktorlar adese
yi gözden dışarı alacak bir operasyonu 
bilmiyorlar veya beceremiyorlardı. Hal
buki bugün elde mevcud olan 400!> se· 
nelik Ebers papirosuna nazaran e•ki 
mısırlılar zamanında bu ameliyat yapı
lıyor ve maraz menbaı dışarı alınabili
yordu. Fakat bu bilgi de birçok m:.:m ı
si l eri gibi ortaçağın karanlığına dcllıp 
ı nutulmuştu. 

* 1619 da kanın deveran, ettiğini ke'lfe-
den Harvey bu keşfinde ilk değildir. 
Milattan 300 sene kadar evel k ·ra\ bi
rinci Seleucos'un hususi doktorluğunu 
yapan Keos'lu Erasistratos vücudumuz 
da kanm deveran ettiğini bulmuş hat
ta verid desamelerini bile keşfecl~rek 
Harvey'in meşhur buhıŞ:una çok yaklaş
mıştır. Fakat bu zat da ilk olduğunu 
iddia edemez, çünkü eski mısırlıi:ırın 

da kan deveranına dair inkişaf etm ~miş 
mal(ımatları vardı. Başlamakta olan 
kalb desamesi hastalıklarını, bugünkü 
doktorlar gibi. istirahat ve sükunet ıle 
tedavi ederlerdi. 

* Eski çağlarda suni aza yapmasını del 
bilirlerdi, Hindlilerde alçıdan yapılmış 
burun, kulak ve dudaklar her zaman 
görülen şeylerdendi. O zamanlar bu u
zuvların kesilmesi cezası birçok kim
selerin uğradığı bir felaket olduğu için 
suni azaları olan bu rağbeti tabii gör
melidir. Harbta kol ve bacaklarını kay
beden yunan ve Roma askerleri sunı 

kol ve bacak kuUanırlardı. 1ngilterede 
Sut".geons'daki Royal College müzesin
de milattan 300 sene evel imal edilmiş 
ve Capua'daki bir mezarda bulunmuş 

böyle bir bacak vard ır. katoloğ da 

şöyle tavsif edilmektedir. ''Suni uzuv 
aynen bir bacak şeklindedir. Bir ağaç 
üzerine bronz çivilerle mıhlanmış ince 
bronz safihalarından vücuda getirilmiş
tir. Dışarıda K'alan uçlarında birer de· 
lik bulunan iki demir çubuk bu bronz 
levhaların baldır tarafına tesbit edil
miştir!• 

* Suni göz ve suni diş de eski devir-
lerde bilinen şeylerdendir. Hıristiyan· 
lık devrinde suni bir gözü ilk defa ya
şıyan bir insanın göz çukuruna koyan, 
meşhur fransız cerrahı Ambroise Pore
dir. 1561 senesinde yaptığı bu göz 
emayye edilmiş altından mamuldü ve 
gözün taıbii renklerini taşıyordu. Pore 
bunu kendisinin keşfettiğini iddia et· 
memiş ve hatta yapılan bu işin yeni ol
duğunu bile söylememiştir. 

(Sonu var) 

Doktör - Operatör 

Nejat Kulakçı 
ANKARA, CEBECİ HASTA
NESt KULAK, BURUN VE 

BOÖAZ MÜTEHASSISI 
Ankara, Kooperatif arkası 

Ali Nazmi ap. 16 telefon: 3911. 

AKDENiZ FACiASI 
Fransız senatosu azastndaa Hanri Beraııje Noye Zürher 

Saytung gazetesinde yukardaki başlrk altında neşrettiği bir 
ya:zrda diyor ki : 

Tarihin kaydedebildiği günlerdenberi, Akdeniz kıyıları 
birçok milletlerarası facialar gördü. İnsanlığın mukadderatı 
ve kültürlerine taalluku olan bütün bu facialar içinde, en tüy· 
leri ürperticisi, his şüphe yok ki, Herkül'ün sütunlariyle Şap
denizi arasında gözümüz önünde oynanan faciadır. Aynı yı
lın yazında, lng ilterenin, bahriye bakanı Sir Samuel Hor'u 
donanmayı gözden geçirmek maksadiyle Akdenizde boydan 
boya bir seyahate ç ıkarması, ve gene aynı günlerde kıral ve 
imparatoru Sekizinci Edvard'a diplomatik bir yolculuk yap
tırması sadece bir tesadüf eseri de ğ ildir. 

İtalya'nın, bir yılı bile doldurmıyan bir müddet içinde Şap 
denizi kıyılarının gerisinde Habeşistanı istila etmesi ve Al· 
manya ile at başı giderek, Fastaki Şerif devleti ile Sberia ya• 
rım adası arasında bulunan Cebelüttarık boğazı civarında çık
mış olan ispanyolların askeri ihtilaline müzaharette bulun
ması da bir tesadüf eseri değildir. 

Her ne kadar Baldvin tam bir başvekil otoritesiyle İngilte
renin sınırları Ren'de olduğunu söylemiş bulunuyorsa da, o
nun bu iddiası, halıeş seferinden ve doğu Afrikasındaki İtal
yan imparatorluğunun kurulmasından önce idi. 

Bugünkü kararlariyle bütün Baldvin kabinesi, İngiltere· 
nin en ehemiyetli sınırlarının Akdenizden geçtiğini göster
mektedir. 

Buna mukabil, italyan propagandası da, sinemalarda ''Ma
re Nostrum" adında bir film göstermekle kalmamış, tavır ve 
hareketlerini, Arnavudluktan başlıyarak, on iki ada ve Koyta 
üzerinden ta Adisababa'ya kadar tesirli ve faal bir bale sok
muŞ;tur. 

Akdeniz sahasınd~ R?~a emperyailzmi ile İngiltere impa
ratorluğu arasında, şımdılık yalnız iki perdesi görülen bir re
kabet faciası oynanmaktadır. 

Bu gibi facialarda e~seriya olduğu gibi, bu rekabet facia
sı da iki şahsiyetin boguşmasiyle bilhassa canlı bir şekil al
maktadır. 

. Bundan bir yıl eve! Musolini tarafından iyi bir kabul gör
mıyen B. Eden, ona nışan almış fakat isabet ettirememişti. 

Musolini müdafaa hünerinden anlıyan ve bu hünerini is
tismar etmesini bilen bir diktatördür; netekim bunu o kudret
li Albion'a da ispat etti. Fakat bu facia henüz bitmiş değildir. 
Londra ile Roma arasında yeni yeni hamle ve hareketleri he
saba katmak zarureti vardrr. 

Fakat, düelloya tutuşmuş olanlar çelik mahmuzlu ve adla
rı Musolini ile Eden bile olsa, Akdenizin, horoz döğüşüne ka
palı bir meydan olamıyacak kadar tarihi ve coğrafi muazzam 
bir bağlılığı vardır. 

Akdeniz, k~rem~ziı: en ç~~ dramatik gerginlikleriyle meş
~u ve en ehemıyetlı hır yerıdır. Avrupa, Asya, Afrika gibi 
uç kıtay! aynı z~m~nda yala~an, biribirinden ayıran ve bağh
yan yegane denızdır. Akdenız atlantiklerle Hind Okyanosu
nu bağhyan en kısa yoldur. 

Daha dünya harbında Akdeniz muazzam bir rol oynamıştı. 
Çanakkale boğazı için yapılan mücadele ve sonradan da Sela
niğe bir sefer heyetinin gönderilmesi, merkezi Avrupa devlet• 
leri ile itilaf devletleri arasındaki büyük mücadelenin unutul
masına asla imkan olmıyan muhtelif sahneleridir. O günlerde 
Akdeniz zafere g iden yolun anahtarlarından biri idi. 

Bugünkü günde bu denizin ist iklal ve hürriy eti, Avrupa· 
nın istiklal ve hürriyeti için ilk şartları ifade etmektedir. Çün
kü, bu denizde herhangi bir tek devlet hakimiyeti, Avrupanın 
diğer devletlerinin hürriyetlerini tehlikeye sokmu§ olur. 

Fransayı, her şeyden evel işte bu istiklal alakadar etmek
tedir. Akdenizin istiklali olmadığ ı takdirde, fransrz Afrika
sının Avrupa ile olan en kısa ve seri yolu kesilmiş olur. Bu 
suretle, Fransanın ekonomik münasebetleriyle milli müdafaa
sı içinde hakiki bir "Dançig koridoru,, meydana getirilmiş 
olur. 

Fransa, bütün tarihinde hayat kudretini hiç bir zaman bu 
kadar müdahale ve tesir altında görmemiştir. Fransız dö 
Leseps, Avrupa ile Asya arasında önce kapalı olan yolu Şap 
denizine açtığr zaman, bunu ne kendisine ve ne de herhangi 
bir memlekete inhisar ten1ini için değil, bütün insanlığa hiz
met için yapmıştı. Onun bu eserine dokunulmamalıdır. Ak· 
deniz, dünya kültürünün büyük bir deniz yolu olarak kalma• 
malıdır. 

Montrö konferansı bile, lstanbulu Anadoluya bağlıyan bo
ğazlar üzerinde Türkiyeye hakkı olan kontrolü teslim eder
ken, Akdenizle Karadeniz arasında haklı olarak serbestçe ge
çişi ileri sürmüştür. Fakat, Akdenizin istiklalini güven altı
na alacak olan yolda, bir parça daha ileri gitmek gerektir. 

Geçenlerde Vircinio Gayda'nın y~r~ res~i Ciornale d'ltalia 
gazetesinde çıkm ş olan bir makalesını sevınçle okuduk. Gay· 
da'nın dediklerine göre, İtalya, ne İngi~terenin ve ne de Fran
sa yahut diğer devletlerin Akdenizdekı hak ve menfaatlerine 
asla dokunmak niyetinde değildi:-. Diğer milletleri esir vazi
yetine sokacak, yahut Akdeniz dev~7tle.rini küçültecek bir ha
kimiyet kurmak bahsin mevzuu degılmış. Bundan başka, Gay· 
da, Habeşistanda bir italyan imparatorluğunun kurulması Bri
tanya imparatorluğunun varlığını hiç bir suretle tehlikeye 
sokmadığını da söylemektedir. 

Musolini'nin ve diplomatlarının da sözlerini teyid eden 
Gayda'nm bu izahlarına ehemiyet vermek gerektir. 

Ancak, Akdenizdeki bazı Britanya üssülhareke noktaları
nın takviyesi münasebetiyle Sir Samuel Hor'un da verdiği 

birliaç beyanatını memnuniyetle telakki etmeli lazım'dır. Sa• 
muel Hor, bu tedbirlerin, herhangi bir devleti tehdid yahut da 
nüfuz altına almak için yaptlmadığınr, hatta, lngilterenin iki 
devletin cihanda faal olacakları sahalar hakkında bir anlaş• 
maya hazır olduğunu, İtalyaya karşı da olmadığını kayı.letti. 

Eğer bu iyi niyetler her iki tarafta da devam edecek olur· 
sa, üçüncü bir büyük Akdeniz devleti olan Fransa, herhalde 
İngiltere ile İtalya arasında yapılacak samimi ve müspet bir: 
anlaşmayı, imkansız yahut güç bir hale sokacak değildir. Şu· 
nu hatırlamak gerektir ki, Fransa Kontinan'ın muvazenesi 
bakımından bütün dünya için hayati bir ehemiyeti haiz olan 
Akdenizde bir paktın güven altına alınması için ön ayak ol
muş bir devlettir. Akdeniz paktı, hatta Blum - Delbos kabine• 
sinin dış politika hakkındaki beyanatında bile ehemiyetli bir 
noktayı teşkil ediyordu. Fransa, bu hususta küçük anlaşma 
balkan antantı ve Sovyetler Birliği ile aynı fikirdedir. 

Büyük bir sosyal af et : Trahom 
Le Mois mecmuasında Emile de Grosz yazryor: 
Tıbbın ve sosyal ijyenen'in terakkilerine rağmen, bazı göz 

hastalıkları bugün bile insanlık için hakiki birer afet manza-
ası göstermektedirler. Mesela Japonyada körlüklerin 3 15 i 

trahom yüzündendir, ve Rusyada bu hastalığa tutulmuş olan
ların yekunu bir milyona varmaktadır. Trahom bazı memle
ketlerde hususi bir şiddetle hükmetmektedir. Çekoslovakyada 
muayene edilen 3 milyon kişi üzerinde 60.000 trahom vakası 
kaydedilmiştir, Litvanya'da nufusun üçte birinden fazlası bu 
hastalığa müpteladır. Fakat bu iki memleket Mıs: r yanında 
kendilerini bahtiyar addedebilirler. Gerçekten Mısır 'da, bu 
hastalıktan muaf olanlar bütün nufusun ancak onda birini 
teşkil etmektedir. Birleşik devletlerde Temessee, Kentucl.y, 
Arkansas ve Misouri eyaletleri göz hastalıklarının en kor• 
kuncu için tehlikeli bir entan menbaı teşkil etmektedir. 

Ancak bir tek hastalık hakkında verilen bu rakamlar, fen· 
nin insan gözünü muhafaza için yaptığı fasılasız mücadelenin 
büyüklüğü hakkında bir fikir verebilecek mahiyettedir. ljyen 
ve tıb, sabırlı laboratuvar çalışmaları ile halk terbiyesinin te
rakkisi göz denen büyük hazineyi muhafaza için biribirini ta
mamlamaktadır. Tıb sahasında olduğu kadar, teknik husus
lardaki son terakkilerin, eskiden muhakkak körlüğe namzed 
olan hastaların tedavisini mümkün ve hatta muhtemel hale 
koymuştur. 

*** 
18 inci asrın büyük fransız hekimi Jaques Daviel'in çalışma-

ları modern ophtalmologie'nin temelini kurmuştur. .Helmho z 
ve Graefe tarafından icad edilen Ophtalmoscope 1900 den son
ra Zeiss tarafından elektrikleşttirildikten sonra, gözün dıbi
nin muayenesini mümkün kılmıştır, diğer taraftan gene z ... ss 
tarafından imal edilmiş olan tonometre bir milimetre • m er
kür'e karib olarak gözün tansiyonunu kaydetmektedir. No!>cl 
~~kaf~tını a.lmış olan Gullstrand'ın mahirane aleti, canlı gö
zun mıkrosbık._muay~ne~~~i .imkfin . daire sine sokmuş ve boy
lece modern goz hekımlıgının en hizumlu vasıtalarından uiri 
h:ılin~ girmiştir. Rontgen gözde her nevi yabancı maddelc
rın v~~udunu ~utl~k bir dakiklikle göstermektedir. Stilling
B?strom • Ihsıhara .nın sistemi sayesinde biz bugün daltonız
mı yanılmadan teşhıs edecek mevkideyiz • 

Göz hastalıkları nevileri de, son otuz sene zarfında, bir
çok keşiflerle zenginleşmiştir. Bu sahada birçok g ö:z ha .. tal l~ · 
larında irsiyetin hissesi çok büyük olduğu anlaşılmıştır. ~e
sela Glaucome, cataracte, miyopluk, ve göz sinirinin bazı l :ıs
talıkları irsiyetle izah edılmektedir. Göz hastal •kları, s nir has· 
talıklarına sıkı sıkıya bağlıdır, ve bu itibar la, asabi marazlar 
neticesinde tezahür etmeleri pek mümkündür. 

Trahomun hastalık tevlid edici unsurunu tefrik etmek şe-
refi tetkiklerini Java adasında yapmış olan Halbstn t e 
Prowazk'e aiddir. bu keşfin ehemiyeti üzerinde ısrar 
faydasızdır. 

'*** 
Klinik tecrübeleri bize gösteriyor ki, önceleri ancak bir 

göze münhasır kalan baz ı entanlar, öteki gözü de tehlıkcye 
koyar. Rady~~· .x şuaı, diyatermi ve kısa dalgalar, göz hasta
h.~ları ~edav~sı.nın modern vasıtalarıdır. Optik hususunda, gö
zu tasbıh edıcı camlar imali çok terakki etmiştir. 

Tabii göz cerrahlığı da geride kalmamıştır. Teşhis metod
larının doğruluğu ve cerrahi tekniğin inkişafı tıb ilminde göz 
tahabetine, tabii ilimler aras·nda astronominin haiz oldu~u 
neviden mümtaz bir mevki temin etmiştir. 

*** 
Sari göz hastalıklarının yayılmasını önlemek için, birçok 

devletler kanuni tedbirler almışlardır. Mısırda bir milyon has· 
ta mecburi trahom tedavisinden istifade etmişlerdir. Bu nevi
den bir kanun Japonyada 18 senedenberi mevcuddur. Birçok 
garb memleketlerinde kanun vazileri, uzun zaman önce, da-
vanın ehemiyetini idrak ederek lazımgelen tedbirleri almış
lardır. 

Trahom, Milletler Cemiyetinin doğrudan doğruya me~-l!ul 
olduğu ilk göz hasta! ğıdır. ''Trahomla mücadele milletlerara
sı birliği" ve "körlükten koruma milletlerarası birliği", Mil· 
Jetler Cemiyeti hususi komisyonlariyle elbirliği halinde faa
liyetle çalışmaktadırlar. 

Böylece, yüksek derecede inki~.af etmiş olan teknik vası· 
atları sayesinde, modern göz hekimliği, bu tıb sahasının teme• 
lini atmış olanları hayretten hayrete düşürecek harikalı teda· 
viler başarmaya muktedir bulunuyor. 

m gelmeyince hiç bir iş yapmaz. Bu kadar 
uzun yaşamasının sebeblerinden birisi de 
budur. 

en iyisi cevab vermektir. 
- Evet, diye cevab verdi Şir Han, bu 

benim hakkımdı ve benim gecemdi Hati; 
sen bunu pek iyi bilirsin .. 

E GEL KiTABI 
Baghira, çatmarak ve kendisini bulan

mış sudan çekip çıkararak dedi ki: 
- Böyle bir mevsimde adam öldürmek l 

Başka öldürecek av yok muymuş? 

Topal kaplan büyük bir nezaketle söz 
söyliyordu. 

lüzum olmadığı halde, yarnnışar adım iler• 
lediler. Şir Han, homurdanmağa cesaret e
demeksizin uzaklaşmağa koyuldu. Çünkü 
herkesin bildiği gibi o da Hati'nin, eninde 
sonunda cengelde baş olduğunu bil iyordn. 

Movgli, Baghira'nın kulağına fısıldadı: 
- Şir Han'ın bahsettiği hak nedir? ln

san öldürmek daima utanılacak bir şeydir; 
yasa böyle söyliyor. Kaldı ki Hati'de eliyor 

Yazan: Çeviren: 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Şir Han, soğuk soğuk: 
- İnsan, dedi, bir tanesini öldüreli bir 

,saat olmadı ve sonra kendi kendine mırıl
dandı. 

Hayvan safları sarsıldı, sallandı ve ilk 
önce fısıltı halinde başlayan sesler bu fer-

d h 1. · ldr ya a ını a . r "'ld" .. 
- İnsan! İnsan! nsan o urmuş! So11-

ra hepsi Hatiye baktılar; f?k~t o ?unları 
duymaz gö:llnüyordu. Yabanı fıl Hatı zama-

- Yemek için değil, keyfim için öldür
düm onu. 

Fısıltılar yeniden başladı ve Hati'nin dik
katli küçük gözü Şir Han' dan yana çevrildi. 

Şir Han: 
- Evet, keyfim için dedi ve öldürdükten 

sonra temizlenmek için buraya geldim. Beni 
bu işten alıkoyacak kimse var mı? 

Baghiranın sırtı rüzgar değmiş bir bam
bu gibi kabardı, fakat Hati hortumunu kal
dırarak sükunetle konuşmaya başlamıştı: 

. -: Senin adamı öldürmen keyf için miy
dı? dıye sordu. Hati, bir sual sorduğu zaman 

- Evet biliyorum, dedi Hati, ve ufak bir 
sükuttan sonra sordu: 

- Kanasıya kadar su içtin mi? 
- Bu gece için yetişecek kadar, evet. 
- Öyle ise kalk git. Irmak su içmek için-

dir, kuru kalabalık etmek için değil. 
Topal kaplandan başka hiç kimse, - biz 

hepimiz, insanlar ve hayvanlar bu kadar sı
kıntı çekerken - bu mevsimde böyle bir hak
tan bahsedip öğünmez. Temizlenmiş ol, ol
ma, haydi inine git Şir Han! 

Son kelimeler, gümiiş bir borudan çıkı

yormuş gibi çınladı ve Hati'nin üç oğlu hi~ 

ki ..•.• 
- Ben bilmiyorum, kendisine sor küçük 

kardeş, haklı mı, haksız mı? E w er H ati 
söze başlamış olmasaydı, bu topal kasaba 
ben güzel bir ders verecektim. Sulh k~ya1c:ı
na bir adam öldürdükten sonra gelmek, iis
telik bir de bununla öğünmek, bu cakalca bir 
hareketten başka bir şey değil. Üstelik bir 
de canım suyu berbad etti. ... (Sonu var) 



~LKTEŞRİN 1936 CU 

Necib Ali.Küçüka 

. "Kadın hukuku" adlı kitabiyle bize 
1nkılabın bu mevzuda ilk eserini ver
llıek şerefini taşıyan B. Necib Ali l{ü
~Uka; çocuk hukukunda da herkese 
la.kaddüm etmiş bulunuyor. Sayın De
rıiıH mebusu bu hafta intişar eden •• • 
Cocuk hukuku'' adlı kitabmın b"sın-

da, bu başlangıçla "memleketin kıy
l?ıet}i hukukçularının gözlerini çocuk 
hu\ı:uku üzerine çekmek" istediğini söy
lemiştir. Filhakika muharrir 150 say
falık bir hacim içinde çocuk hukuku
llun biitün genişliğiyle tetkik edilemi
i'eceği fikrinde ise de biz o uyucuları
lrııza çocuk hukukuna aid bütiin ana 
llıeseJeJerin, eserde iyi bir m•todla tek· 
•ir edilmiş olduğunu söyliyebiliri,.. Ki
tab: çocuğun hakları üzerinde okuyu
cuyu tatmin edecek kadar tarihi ve fel
'tfi mallımatı ihtiva ettiği gib; çocuk 
hukuku bakımından baska miJletler 
l'!ıevzuatiyle türk mevzu~tı arasındaki 
farktan da tebarüz ettirmektedir. B. 
~ecib Ali Küçüka; eserini üç ana kıs
l?ıa ayırın ıştır: 

1 - Çocuk ve cemiyet. 2 - Çocuk 
~e hakları. 3 - Çocuk ve iş. 
.,. Birinci kısmın başında çocuğun do· 
klltndan evelki hayatına tarih imtida
dınca verilen kıymet ile son dünya 
~C\'zuatına göre çocuk düşürmenin hu-

Uki ve cezai mahiyeti izah edilmiştir. 
ÇOcukların inkişafı ve hayatlarının ko
tunnıası için devletlerce alınan kanuni 
tedbirler ayrı bir bahiste mütalea edit
l?ıiştir, 

Neseb cürümleri baslı b;ıı;ına tetkik 
Cd' ~ 

1 
•ldikten sonra suçlu çocuklar ve bun-

iltın muhakeme edilme, cezalandırılma 
!-ekilleri uzun uzadıya izah olunmuş· 
tur. • 

Birinci kısımda ceza hukukunun ço
tukıara temas eden cihetlerinin toplan
~1~ ~lduğunu kabul edebileAceğimiz gi-

1 tkınci kısımda da medenı hukukun 
Çocukları atakalandıran hül·ümleri tas-

~i.r ve mütalea edilmiştir diyebiliriz. 
\ 

1lhakika bu kısımda eski ve yeni hu-
Uk telakkilerine göre neseb ve bunun 

"
1hati, reddi, tashihi şekilleri, evlat e
dinıne, çocuğun terbiyesi ve iaşe mas
tafı, vilayet hakkı, çocuğun ma11an, 
11~Sebi sahih olmıyan çocuğun hakları 
C1bi bahisler tetkik olunmuştur, 
-l3. Necib Ali Küçüka; çocuk ve iş 

t"~' 7.uunu ayrı bir kısımda mütalea et
ltıekıe bu cihete hususi bir ehemiyet 
"~tdiğini göstermiş oluyor. Yoksa kla
:1k bir tasnife tabi olunsaydı bu kısım 
a Çocuk ve cemiyet çerçevesi içine alı-

11ihilirdi. Ancak modern miJtetleri sa
tan geniş sanayi hareketi; bilhassa ço
~llk emeğini fazlaca istismar ettiğin
d~n. hukuk, cemiyetinin istikbalini teh-
td eden bu mevzuda ayrı hükümler koy· 

~ktadır. Muharrir de bu hususa fazla 
e eıniyet vererek mevzuu bir ana kı
'1lll içinde mütalea etmic;tir. Burada 
~tuklara yapılacak işlerin mahiyeti, 
~·~ilrın işe kabul olunma şartları, iş 
h U~detleri, gece çalışmaları ayrı ayrı 
1 ahıslerde tetkik edilmiştir. 
ltıa~aş sütunumuzdaki siyasi ve içti
~ 1 meselelere aid yazılarını Ulus o
t'11YUcularının yakındın takib ettikle· 
1 

l3. Necib Ali Küçüka "Çocuk huku-

ULUS 

Cumuriyet bayramı hazırlıklarrna §ehrimizde faaliyetle devam olunmaktadır. 
Gcçid resmine iştirak edecek olan kız ve erkek mektebliler, izciler hergün talim
ler yapıyorlar. Ulus fotografçrsı tarafından diln alınan yukarda ki resim, izciler· 
den bir kısmının Ankara caddelerinden geçişini göstermektedir. 

Kont Ciano nun Berlin seyahati 

izvestiyaya göre bu seyahat psikolojik 
bir lıücum gibi kullanılmaktadır 

Moskova, 23 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Kont Ciano'nun Berlin'e yaptığı zi· 
yaret hakkında Berlin'den ve Roma'dan 
gelen haberleri t-..hlil eden lzvestiya ga• 
zetesi diyor ki: 

"İtalyan • alman konuşmaları etra
fında yapılan bu gürültü gösteriyor ki, 
bugünkü bazı siyasi meseleler üzerinde 
anlaşmak arzusundan başka olarak B. 
Ciano'nun ziyareti bir psikolojik hü
cum gibi kullanılmaktadır. 

Bertin konuşmaları dolayısiyle ital
yan ve alman matbuatı tarafından ile
ri sürülen esaslı davalardan biri, bu iki 
devlet bolşevizme karşı mücadele ile ala
kalı bulunduklarıdır. Bir çok yerlerde 
olduğu gibi, burada da "bolşevizm'' ke
limesi hususi bir manada kullanılmış

tır. Faşistler, burada, tecavüze karşı sulh 
için mücadeleye, harbın mevziileştirilme
ai fikrine karşı sulhun bölünmez mahi
yetini müdafaaya, milletler cemiyetinin 
kuvvetlendirilmesi ve bilhassa tecavüze 

karşı koymaya yarayan pakt maddeleri
nin sağlamlaştırılması için mıntakavi 

anlaşmaları da kollektif emniyet garan
tisini müdafaaya bolşevizm ismini ver
mektedirler. 

Yeni bir Lokarno paktının imzası i

çin yapılan konuşmalarda iki memleke
tin takınacakları tavrıhareket meselesi 
Bertin konuşmalarında hassatan bir rol 
oynamaktadır. Faşist Almanyamn bu 
husustaki hareketi çok sarihtir: 

Almanya garbte bir tecavüz için el
lerini boş bulundurmak üzere şarkta 

aerbestii. hareket istemektedir. İtalya

nın hattı hareketi ile, Habeşistan harbı, 
ve İngiltere ile olan zıddiyetlerin fazla
laşması yüzünden vahimleşen vaziyeti
ile alakalıdır. 

ku" ile inkılab kütüphanesine değerli 

bir eser daha vermişlerdir. Yalnız hu
kukla uğraşanlar değil herkes bu kitab
tan fazlasiyle icıtifade edebilir. Esasen 
muharrir eserini her okuyucunun lez-

zetle takib edebileceği bir şekilde se
lis ve vazıh bir üsltıbla yazmıştır. Biz 
kendisini tebrik ederken okuyucuları
mıza da çok kıymetli ve istifadeli bir 
kitabı tavsiye edeceğiz. 

Her iki memleketi bugün en ziyade 
birbirine yaklaştıran vakıa, bu iki mem
leketin İspanyada müştereken yaptıkla
rı entirikalardır, 

Bütün bunlara rağmen İtalya ile Al
manya arasındaki "tarihi dostluk" ve 

bugünkü "sıkı birlik" lafları bu iki fa
~ist memleketi birbirinden ayıran zıddi· 
yetlerin katiyen azalmış olmadığı vakı-

asını örtemez. Cenubu şarki Avrupasın
daki hadiseler ve bilhassa Almanyarun 
Avusturya, Macaristan, Yunanistan ve 

Bulgaristandaki entrikaları ancak Ro
manın Berline kar§ı olan eınniyetsizliği

ni takviye etmiştir. İtalya, Almanyanın 
iştihasırun gittikçe fazlala,ımasını endişe 
ile görmektedir. 

Faşistler tarafından yapılmaya baş
lanan psikolojik hücum kimseyi aldat

mıyacaktır. Avrupa, "dostluk'' orijinal 
reklGmım yeni bir şantaj teşe,!>büsü gibi 
telakki de haksız değildir." 

B. Ciano bugün 
Almanya dan 

ayrılıyor 
Berlin, 23 (A.A.) - B. Ciano, dün 

İtalya büyük elçisi B. Attoliko tarafın

dan yapılan bir kabul resminde hazır 
bulunmuştur. Kabul resminde alman 
nazırları ve birçok mülki ve askeri al
man ricali bulunmuştur. • 

B. Ciano, öğle yemeğini B. Göbels 
ile yidikten sonra Bertin faşist kulübü· 
ne giderek italyan kolonisine hitaben 
bir nutuk söyliyecektir. 

İtalyan~ hariciye nazın, gece Bcrh· 
tesgaden'e gidecek ve hemen B. Hitler· 
le görüşmelerine başlıyacaktrr. B. Cia
no, bundan sonra Münih'e gidecek ve 
cumartesi günü öğleden sonra gazeteci
leri kabul ve sonra Roma'ya hareket e• 
decektir. 

ltalya ve Almanya arasında 
imzalanacak anlafmalar 

Roma, 23 (A.A.) - Popolo di Ro
ma, diyor ki: Bugün italyan - alman an
laşmasını tescil eden birçok vesikalar 
diplomasi yolu ile hazırlanmış ve kati 

SAYFA 5 

Sağlıl.; bahisleri 

1 alp l astalığı. ve Anl{ara iklimi 
Değerli lıckimlerimizden Dr. Baha Arkan eve/ki gece Ankara radyosunda 

kalb hastalıkları hakkrnda güzel bir konferans verdi. Bu konferans, iki kısımdan 
mıirekkcbtir. Birinci kısmrnda doktor, umumi olarak kalb hastalığrnrn nasıl baş. 
/adığınr, ne gibi araz gösteı·diğiııi, nefes darlrğrnın neden ileri geldiğini anlat• 
mı§tır. 

!kinci kısım, Ankara ikliminin k.::ılb 
hastalığı iizerinde ne gibi tesirler yapa-
cağından bahsediyor. Ankaradki okurlar 
ımrzrn faydalanacağrnı, merak ve alaka 
ile okuyacağım umduğumuz bu kısmı 
sütunlarımıza ge~iriyoruz. 

Konuşmamızın ikinci kısmını teş • 
kil eden ve üzerinde durulması bilhas· 
sa enteresan olan Ankaramız ıklimi ve 
kalb hastalıkları üzerine bu iklimin te
siri meselesidir .Saygı değer dinleyi
cilerim! belki sizler de benim gibi duy
muş ve işitmişsinizdir. Bilhassa son za
manlarda Ankara iklimi ba71 bedhahla
rın ulu orta tetkiksiz ve cahiliine bir fi
kirle Ankara iklimi hakkında yirminci 
asır tababet ilminde yeri olmıyan uy
durma esaslarla Ankara ikliminin kalb 
hastalığını yapar töhmetiyle itham et• 
tikleri görülmektedir. Türk inkılabı • 
nın beşiği ve ebedi bir abidesi olan An
karamız en çok 900 metre yüksekliği o· 
lan kontinantal bir iklimdir .• 

Tedavi ilminde mühim bir yer tu· 
tan Climatotherapie yani iklim tedavisi 
meselesi hakkında batının en ileri ge • 
len txb üstadlarmın tecrübelere istinad 
eden değerli tetkiklerini sizinle birlik
te gözden geçirecek olursak, tarafımız
dan tek bir kelime ilave etmeksizin An· 
karamızın iklimi hakkında uydurulan 
asılsız fikirlerdeki cahillik meydana 
çıkmaktadır. 

Climatotheapie yani iklimin tedavi· 
sinin esas ve gayesi nedir? 

İklim tedavisi, tedavi ilminde başlı 
başına ve çok mühim bir ilim §Ubesidir. 
Vaktimizin darlığı yüzünden biz burada 
bunun bütün teferruatını anlatacak de· 
ğiliz. Ancak mevzuumuzu yakından ala
kadar eden şu üç noktayı kısaca gözden 
geçireceşiz: Bu üç esaslı nokta ve me
sele şunlardır: İklim, iklim tedavisi 
karşısında hasta ve nihayet üçüncü me· 
seleyi teşkil eden iklim karşısında he· 
kim. Bu üç mühim meselenin izahın • 
dan sonra sizlere kısa ve veciz bir tab
lo halinde deniz iklimi (beşyüz metre· 
ye kadar) olan kara iklimi (beş yüz elli 
bin metre) ye kadar olan kara iklimi ve 
nihayet (1000 ila 1500) metreye kadar 
kara iklimlerinin fiziyolojik tesir ve 
faydalarını ve hangi hastalıkta kabili 
tavsiye olduğunu ayn ayrı ve bu arada 
Ankaramızın iklimini de tebarüz etti
rerek hulasaten anlatacağım. 

metinleri B. fon Noyrat' ile B. Ciano a· 
rasındaki görüşmeler esnasında tesbit 
olunmuştur. 

Bir almn gazetesinin 
Lö Tan,a cevalJi 

Brelin, 23 (A.A.) - Almanya ile f. 
talya arasındaki iş birliğini bozmak ü
zere harb hatıralarını ileri ·süren Lö 
Tan gazetesinin neşriyatını protesto e
den Berliner Börsen Saytung gazetesi, 
diyor ki: 

"Lö Tan gazetesinin kullandığı tak
tik'de, bugün Fransada yaşamakta olan 
politikacı zihniyetinin bir tezahürünü 
görmekteyiz. Buna karşı biz, milletleri 
birbirinden ayıran bütün engelleri son 
plana atmaya ve bütün anlaşmazlık 

mevzuları~ı bertaraf etmeye çalışmak 

tayız.,, · 

Birinci mesele iklim meselesi: 

Profesör Schröder esaslı bir tetkilC 
ve tecrübeler neticesine dayana ak ik .. 
limin hastalıklar üzerinde tedavi bakı· 
mından çok mühim bir tes1ri olduğunu 
ve iklimlerin tesir ve faydalarına göre 
ayrı ayrı tesbit edilmesinin icab ettiği· 
ni ilk olarak bildirmiştir. Sizlere inceli 
yeceğimiz en son tabloda bunları anla
tacağımızdan iklim karşısında hasta me• 
selesine geçiyoruz • 

Hasta ve Udim meselesi: 

Her hastanın hastalığına göre iklim· 
lerle tedavi şekli değişir .Bazı hastalık· 
lar vardır ki yüksek ve kuru bir iklimi 
gene bazı hastalıklar vardır ki ratıb ve 
deniz iklimine tedavileri bakımından 

muhtaçtırlar. Bunları tefrik eden mü
davi hekimlerdir. 

İklim meaele1!i karşısında hekim ik· 
timle tedavi işinde en mühim rolü oy • 

nar. Hekim hastanın sıhhi ihtiyacına 

göre hastanın bulunduğu iklimi seçme
ğe yegane salahiyettar olan bir unsur .. 

dur. Kulaktan dolma bilgilerle içinde 
yaşadığı iklim hakkında yanlış telakki· 
ler neticesi üzülen hastasını telkin yo· 
liyle tatmin eden müdavi tabibin bizzat 
kendisi olmalıdır. Hekimin olduğu ka· 
dar hastanın istinad edecekleri iklim 
esasları değişmez. Bunlar tecrübelerin 
verdikleri neticeler ve ilmi tetkiklerle 
birer kaidei külliye halinde iklim teda· 
visinin ana hatlarını teşkil etmişlerdir. 
Şimdi size bu esasları küçük bir tablo 
halinde telhis ediyorum. Bunun dik • 
katli bir tahlilini Ankaramız iklimi 
hakkında olduğu kadar deniz iklimleri 
hakkında birçoklarımızın yanlış olarak 
belledikleri maliimatı baltalıyacak ka
dar kuvvetli olduğunu görmekle hay.ret 
edcceklredir. 

1) Deniz iklimleri: 

iklim bakımından karakteristik O· 

lan vasıf Jarr: Hararet dereceleri arasın-

da inip yükselme kara iklimlerine na· 

zaran nisbeten hafiftir. Tozu azdır. 

Hygromehique derecesi deniz tuzu 
mikdarı bakımından daha yüksekçedir. 
Sert rüzgar ve fırtınası daha sıktır. 

Deniz iklimlerinin fiziolojik tesir-
]eri: 

Hazım ve tegaddiyi tanzim 
Bazı eşhasla gözetilmesi lazım 

eder. 
gelen 

asabiyeti tenbih edici tesiri vardır. 

Damarlarda şiryan tazyikini yükseltir. 

Uzviyeti umumi olarak tenbih eder. Ha 
vasındaki iyod ve ozonu bakımından an· 
tiseptik tesiri olduğu iddia edilmekte
dir. 

Deniz iklimı' hangi hastalıklar için 
kabili tavsiyedir? 

Kemik ve bez veremleri 35 yaşından 
yüksek olan veremlilerde hastalıkları· 
nın müsaid seyrine yardım eder. Basit 
kalb hastalıkları ve kansızlık için iyi 
tesiri vardır. 

Deniz ikliminin hangi hastalıklar 

için fena tesiri vardır? 
Ateşli ve had ciğer veremi, ilerle· 

miş ve muavazaıı bozulmuş kalb haı• 
- Sayfayı çeviriaiı -
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BiLil\~IiYEN iNSAN 
yaramaz. Fakat bu ilaç, az mikdarda her gün ve 
birkaç ay müddetle verilecek olursa iskeletin 
eb' ad ve şeklini tadil eder. Zihni unsurlarda an
cak müterakki ve muntazam bir surette tesirle
rini icra edebilirler. Bünyevi ve psikolojik şah· 
siyetin inşasındaki müdahalelerimiz.in tam te
sirleri ancak inkişafımız kanunlanna uydukları 
takdirde meydana çıkar. Çocuk, yatağının pü
tün değişil~ liklerini takib eden bir ırmağa teşbih 
edilebilir. Irmak, şeklinin çeşidliliği içinde hüvi· 
yetini muhafaza eder. Göl veya sel haline gele
bilir. Şahsiyet, maddenin cereyanı içinde müs· 
takardır. Fakat maruz kaldığı tesire göre büyür 
veya küçülür. 

diğer yolların sevkedebilecekleri memleketleri 
görmekten bizleri mahrum eder. Çocuk iken içi· 

BEŞlNd BAHİS 
1 ntibaki /onbiyonlnr 
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Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çevıren: NASUH! BAYDAR 

\~a lns~n, .~em .. mesa!e vehem de zaman içinde 
' . n bır luzucı mayıe benzetilebilir. Veçhesini 
~~1 

surette deği~tirmez. Onun üzerinde müessir 
~~trı~k iste~ildi~ takdirde ken~i~e ~as betaeti 
~e §un~ek ıcnb eder. <?nun şeklmı. bır merrr.P.r 
~~kelın hc:ıt~Ic.:rı çekıç daı~~l~riyl: düzehilir 
l\-ı • sert ve anı surette degıştırmege kalkışıl
lq:?bal~~ı~. yaı~ cerrahi ameliyeler miisaid o
bld ~egışıklıkler ıcrasma muktedirdirler. Böyle 
lı~ ~gu halde bile bıçağın vahşice mü,fa.halesini 
\1.ı " 1Yet yavaş yavaş tamir eder. \'iiLudun esat-lı 
tl tette ıslahı süratle telif edileme4:. Tesirimiz. 
t '"arn ·· ·· 1 f. · 1 ··k l 1 "as m. ozu. o an ızıyo 011 o U§ ara, bunlnra 

Veznı takıb ederek, hulul etmelidir. 
~ Fi~ik, şimik ve psikolojik unsurların uzviyet 
trı.[kfından istimali vezni batidir. Çocuğa fazla 

darda balık yağını b·r seferde icirmek bir iı:e 
~ ~ 

Neşvüncmamız ancak kendi kendimizin de· 
vamlı surtete Ludanmamız pahasına vukua ge-

lir. Hayatın başlangıcında geniş imkanlara ma
likiz. lnkişafımızda, yalnız irsi istidadlarımızın 
ittisağ kabiliyetindeki smırlarile mahduduz. Fa
kat her an bir karar vermek zaruretindeyiz. Ve 

her karar ise kabiliyetlerimizden birçoğunu u
c.urunıa yuvarlamaktadır. Ônümi.ize çıkan yol
lardan yalnız bir tanesini se!5mek mecburiyeti, 

mizde, birer birer ölen müteaddid meknuz ve 

mukadder insanlar taşırız. Her ihtiyar, olabil· 

mesi mümkün olan bütün bu insanlar alayı için

de, birer düşmüş cenine bcnziyen mekni 

kudretlerinin kafilesi arasında çöküp gider. Biz

ler, hem katılaşan bir akıcı madde, hem fakir

leşen bir hazine, hem de yazılmakta olan bir ta· 

rih ve kendini yaratan bir şahsiyetiz. Yükselişi· 

miz veya alçalışımız fizik, şimik, fiziyolojik un· 

surlara, virüs ve bakterilere, sosyal muhitin 

psikolojik tesirine, ve nihayet kendi irademize 

tabidir. Bizler, aynı zamanda muhitimiz ve ken

di kendimiz tarafından inşa ediliriz. Ve devam, 

bizim uzvi ve zihni hayatımız maddesinin biz

zat kendisidir, zira o "icad etmek, şekiller ya· 

ratmak, mutlak surette yniyi mütemadiyen ha
zırlamak" ( 1) manasına gelmektedir.' 

(1) Henri Bergson, yaratıcı tekamül, sayfa ıı. 

lntibaki fonksiyonlar 
Vücudumuzun devamhlığı ile unsurlannm 

geçici m~hiyeti arasında göze çarpan bir tezad 
vardır. insan gevşek, bozulabilir, birkaç aaat 
icinde dağılmağa müstaid. bir maddeden mürek
kebtir. Böyle olmakla beraber çelikten yapıl
mış olsaydı bu kadar zaman dayanmazdı. Hat• 
ta, yalnız devam etmekle de kalmamakta, dış 
muhitin güçlüklerini ve tehlikelerini de durmak
sızın iktiham etmekte; dünyanın değiıen ıartla
rına, diğer hayvanlardan daha kolay uymakta; 
fizik, ekonomik ve sosyal yıkıntılara rağmen 
yaşamakta ısrar etmektedir. Bu ısrar ise nesic
lerimizle iç mayilerimizin pek hususi bir faali
yet tarzından ileri gelmektedir. Vücud adeta ha~ 
diselerin kalıbına girmektedir; eskiyip üzülecek 
yerde değişmektedir; her yeni vaziyette. ona 
karşı koyacak bir çare ke§fetmektedir. Ve bu 
çare, devamımızı azami haddine cıkaracak kud-
rette bir çaredir. ,(Sonu var) 



talıldarı, kalb anjininden ve Aortitten 
nıuztarib hastalar, asabi hastalar, göz 
ve kulak hastaları için fena tesir var· 
dır. 

Z) 1200 metreden yüksek irtifaı O• 

j ispanya işlerine ademi müdaha~ 
le komitesi dün toplandı 

8ah Mahmud Han diin ...» 

<rece Ankaradan ayrıldılar 
lan kara iklimleri: 

iklim bakımrndan karakteristik olan 
vasıllarr: Atmosferik inkisar, baro· 
metrik sukut vardır. Hava saf ve temiz
dir. Toz ve mikroorganik teşekküller· 
den azadedir. Güneşin tesiri devamlı· 
dır. Haygrometrique derece hafiftir Ha 
raret derecesi azdır. Ekseriya serin· 
dir. Sabahla a1<şam arasındaki derece 
farkı ço kbüyüktür. 

1200 metreden yüksek frtilaı olan 
iklimlerin uzviyet üzerine olan liziolo· 
jile tesirleri: Tenefüs deveran, cild ha· 
zun ve tegaddi vazifelerini takviye ve 
ten'bih eder. Kanda kırmıZT küreyvat 
çoğalır. O iklime ilk gelen bir kimse 
de evvela asabi bir tenbih ve sonra mu
hite tetabuk ettirir. 

1200 metreden fazla irtllaı olan 
iklimler hanği hastalrklar için şayanr 
tavsiyedir '? 

Ciğer veremlilerine, (galopant olan 
§ekti müstesna) kansızlığa, vereme müs
tait olanlara. ilkbahar nezlesi adı da 
verilen saman nezlesine, astmaya, nev
raatenin her şekline, yorğun olanlara 
şayanı tavı0iyedir. Ayni iklimin şayanı 
tavsiye olı.ıadığı hastalıklar ise, ateşli 
had hastaht:lar, ileri derecede ilerlemiş 
hastalıklar, ciğer intifahr, böbrek has
talıkla.rı, sar'a, gırtlak veremi gibi has
talıkfa • için gayri müsait bir tesiri 
~ardır. 

(3) Beşyüjz ila 1000 metre irtifaı 

olan iklimlerin iklim karakterleri : 

Bu cins iklim Ankaramızın kendi 
iklimidir. Ankara'nın en yliksek nok
tası 900 ve en \lJçak noktası da 450 dir. 

Rutubet ~erecesi %30-90 arasında 

tehalüf eder. Barometrik tazyik 1200 
den yüksek olanlara nazaran daha yük· 
sekdir. Barometrik tazyik bu sebeple 
damarlar üzerinde daha az yorucudur. 
İklime alışabilmek için uzviyetin yük· 
sek iklimlerde sarf edeceği muta• 
bakat ciheti daha az ve binnetice yoru
cu değildir. Hemen ekseri hastalıkla· 
rın seyri üzerinde en müsait olan bir 
iklim olarak talakkisi lazımdır. Bu ba· 
lmndan ( 500 - -1000) arasında tehalüf 
eden kara iklimi hastaltkların ikUm 
tedavisi noktai na?.arından ideal deni
lebilecek bir iklim olduğu muhakkaktrr. 

(500 • 1000) arasında tehalüf eden 
kara iklimi ne cins hastalıklar için tav• 

siye edilebilir l 
Veremin her şekli, ciğer intifahr 

dediğimiz cmphseme, muhtelif böb
rek hastalıkları, kalp tevesüüne mils• 
tait ve müptela olanlar, yaşlı insan· 
lar,lar, uykusuz ve gıdasızlar, Artritik 
ve damarları sert olanlar için (500 • 
1000) metre irtifaı olan kara iklimi 
yani Ankara iklimi bilhassa §Byanr 
tavsiyedir. 

Siılere deniz, kara yüksek, kara or• 
ta ve kara alçak iklimleri üezerinde tıb 
ilminin en son tetkik ve tecrübelerine 
dayanan ve tesirleri bakımından 
fayda ve zararlarını kendimden hiç bir 
ıey ilave etmeksizin olduğu gibi tasnif 
ettim. Görüyorsunuz ki, iklim tedavisi 
bakımından Ankaramız hakkında or· 
taya çıkarılan asılsız ve mantıksız şayi· 
aların ilmi hiç bir kıymeti yoktur. Kalb 
hastalıkları ve damar sertlikleri ve ni· 
hayet kalb Anjini için çoğumuzun fay .. 
dalı sandığı deniz ikliminin faydasın
dan ziyade zzrarı olduğu yine bu tet• 
kiklerin neti::~lerin<len anlıyoruz. An
kara halkı miislt>rih olmalıdır. Türk 
milli inkilabın beşiği ve abidesi olan 
Ankaramız iklimi bakımından da ideal 
ve güzel bir vurd olduğu muhakkaktır. 
Bir az uzun ~ürdüğünü itiraf ettiğim 
konu mamda Ankaramn iklimi hak· 
kınrla umumi tel5.kkinin isabetsizliğini 
ve c aslı tetkiklerle isbat mecburiye· 
tinde kaldı-tmiandır. 

Biz türk he mlerine düşen vazife, 
siz muhter~m d nleyicilerimızin Anka
mızın ikilimi hakkında duydukları 
yanlış ve ha'<:sı'! ayiaları ilmi kaynak
lardan kuvvı:t ;ı arak düzeltmek ve on
ların yersi.z lrnrkularını tashih ederek 
teselli etme~ü.i •• 

Sizlerin yük•ek manevi huzurları

nızda tekra. eı'!ıyorum. Ankaramı7. iklim 
itibariyle ideal bir yurddur. Ankara ik
litni haksız oJarak denildiği gibi da· 
mar ve kalb hastalığı yapmaz, !.>ilakis 
bu hastaltk1a md U1 olanların hastalık
larının müsait hir sekilde seyri içın en 
ziyade tavsiye eailmesı ~azım ielen bir 

iklimdir.! 

Sovyetler birliği l{endini a<leıni müdahale 
mukavelesiyle mul{ayyed görmediğini 

ltomite reisine bildirdi 
(Başı ı. inci sayfada) 1 

evvelce ademı müdahale misakının İtal
yanlar tarafından ihlali iddialarına kar· 
şı yapılmış olan tekzibleri tekid etmek
te olduğunu beyan etmektedir. Diger 
taraftan cevabi notada sovyet hükume
ti tarafından ademi müdahale misakı· 
nın ihlali hadiselerini mübeyyin bir 
liste de vardır. 

J?rcınsız büyük el~,;isi komite 
reisi ile korıu~tu 

Londra, 23 (A.A.) - :hansa biıyük 
elçisi bu sabah dış işler bakanlığına gı
derek milletlerarası adcmı müdahale 
komitesi b3.§kanı Lord Plimuth ile uzun 
bir konuşma yapmıştır. İyi haber alan 
mahfillerde sanıldığına göre, iki dev
let adamı bu görüşme esnasında komi
tenin bugün öğleden sonra yapacagı top
lantıda konuşulacak meseleleri inceden 
inceye gözden geçirip münakaşa etmiş· 
terdir. Almanya ile ltalyaya karşı ya
pılan ithamlara karşı bu devletlerin 
vermiş oldukları cevablarla ademi mü
dahale komitesinin bugünkü toplantısı 
esnasında başgöstermesi muhtemel u
mumi bir buhranın ne şekilde bertaraf 
edileceği ciheti de bilhassa gözden ge
çirilmiştir. Tayyare ile Londraya gön· 
derilmiş olan Portekiz cevabı zamanın
da geldiği takdirde bu cevap da bugün
kü toplantıda mevzuu bahis olacaktır. 

Komitenin toplantısı 
Londra, 23 (A.A.) - lspanya işleri· 

ne ademi müdahale anlaşmasının tatbi
katını kontrola memur komite bugün 
saat 11.30 da toplanmıştır. Celsenin kli· 

şadında mezkur anlaşmayı imzalıyan 27 
devletin mürahhaslan Portekiz dele
gesi de dahil olmak üzere hazır bulun
muştur. Portekizin cevabı henüz Lond· 
raya gelmemiştır. Ve İtalyan cevabı hak· 
kında da mutebay in malumat intişar 

ediyor ve bunun komite reisinin eline 
varıp varmadıgı da henüz meçhul bu
lunuyordu. 

Sovyet Rusyayı bizzat büyük elçi 
Maiski temsil ediyordu. 

-.Sov) eı Rusyu komiteden ayrıldı 
Londra, 23 (A.A.) - Sovyet büyük 

elçisi Maiski bugün İspanya işlerine a
demi müdahale komitesi reisi Lord Pli· 
mut'a bir deklarasyon tevdi etmiştir. 

Bu deklerasyonda komitenin hattı 

hareketi tenkid edildikten sonra denili

yor ki: 
''Sovyet hükümeti, meşru İspanya 

hükümetine ve ispanyol milletine karşı 

ittihaz olunan gayet bariz haksızlıktan 

tevellüd eden vaziyetin mesuliyetini da

ha ziyade deruhte edemiyeceğinden 7 

ilkteşrin tarihli deklerasyonu mucibince 

ademi müdahale mukavelesiyle kendisi

ni mukayyet görmiyeceğini beyana mec· 
buriyet hissetmektedir." 

Bir f 'l'.ansız tekzibi 
Paris, 23 (A.A.) -:- İspanya işlerine 

ademi müdahale anlaşmasına aykırı ba
zı fransız hareketleri hakkında yapılan 
ifşaat üzerine B. Blum bir tebliğ neşre· 
derek neşredilen bütün haberlerin asıl
sız olduğunu temin etmiştir. 

B. Stuyadinoviç A nkaraya, Belgra
dın bütün. Yug oslavyaca tasvib 

edilen selamını getiriyor 
Yugoslavya, türle · yugoslav dostluğunun 

inkişafını büyük llir emniyet ve 
sempati ile görmektedir 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 
ya içln en rasyonel bir siyaset olarak 

kalmaktadır. 
Yugoslavlar benliklerini muhafaza 

etmek ve her ıcyden evvel kendi kuv· 
vetlerine dayanmak istemektedirler. 
Bafbakan Stoyadinoviç, mayısta türk 
basını erkanını kendi evinde kabul et· 
tiği zaman ıunları da tebarüz ettirmiş· 
ti : 

"Balka~ antantını, Cenevredeki gi· 

bi gilçlüklerle dolu olmıyan sağlam bir 

küçük Milletler Cemiyeti olarak telak· 

ki edebiliriz.,, 

Doktor Stoyadinoviç, Hariçi siya· 

sette bu eısaa fikirlerle meşbu olarak 

Türkiyeye hareket etmektedir. Ve Tür
kiyede, Doktor Rüştü Arasın mükerrer 
ziyaretleriyle başlamış olan türk • yu· 
goslav milletleri arasındaki işbiıliğini 
türk devlet adamlariyle daha ziyade 
inkişaf ettirmek fırsatını bulacaktır. 

Dr. Stoyadinoviç'in siya~i zcı/eri 
Şurasını da tebarüz ettiı mek isteriz 

ki, Doktor Stoyadinoviç dost memleke· 

te, parlamentoda galib ve biitün mem
lekette yapılmakta bulunan belediye in· 

tihablarmda galib olmaktan mütevellıd 
"hususi bir memnuniyet hissiyle hare· 
ket etmektedir. Doktor Stoyadinoviç 

bir buçuk senelik hükürneti esnasında, 
mükemmel bir maharetle ve evvelce 
düşünülmüş tarzda merhale merhale ha
reket ederek Yugoslavyayı sarsmtısız 
demokrasiye rucu ettirmeğe İnuva~fak 
olmuştur. 

mantarda başka bir tUrk gazetecileri gru
punu mebusan meclisi namına kabul e· 
derek kendilerine türk - yugoslav dost
luğu fikrini hataretle anlatmıı olan Ste
fan Tiriç'tir. 

Zayıflayan muhale/et 

Bu suretle mühiın mikdarda zayifla

mış ve inkısama uğramış olan parlamen

todaki muhalefet, artık ciddi bir muha

sım te§kil etmemektedir. Buna mukabil 

merkezi Zağrebde olan parlamento hari· 

ci muhalefet gittikçe daha artan bir em

niyetle Stoyadinoviç - Korosaç ve Spa

ho partisini, sırb • bırvat anlaşması bil

yük eserini paktlarda vücuda getirecek 

bir unsur olarak telakkiye başlamıştır. 

Parlamentodaki galebesiyle Dr. Sto

yadinoviç, dost türk elçisi Ali Haydar 

Aktay ile birlikte Ankaraya giderken, 

kendisine vazife bildiği büyük işte, mil

letin tam salahiyetiyle gitmektedir. 

Kısa dış lıal1erler 
* Peşte, - B. De Kanya. Viyana 

konferansının 8 ila ıs ılkkanumla top

lanacağını beyan etmiştir. 

* Londra, - Londranın Bampste

ad mahallesinde faşistler tarafından ya

pılan bir nümayiş esnasında bir çarpış· 

ma olmuş ve bir çok kişi yaralanınıı;· 

tır. Dört kişi yakalanmıştır. 

* Bombay, - Sükiınet avdet etti· 

ğinden devriyeler kaldırılmıştır. 

~ . J 

Muhterem misafirimiz ismet l nönü Kız Enstitüsünde 

(Başı 1. inci sayfada) 
verdikleri ögle yemeğinde hazır bulun
muşlar ve on.dan sonra Ordu evine ge· 
lip bir müddet istirahat etmişler ve ak· 
şam yemeğini husus~ surette Afgan se
faretinde yimiş.lerdir. 

Misa/irinıiziıı hareketi 

İstasyonda milli müdafaa vekili il& 

hariciye vekilimiz, ordu müfettişi 
orgeneral Fahreddin Altay ve milli mü• 

dafaa vekaleti umum müste~arı, İran se

firi,hariciye vekaleti erkanı, merkez kU'" 

mandam ve emniyet müdürü tarafından 

teşyi edilen Altes bir ihtiram kıtası ta• 
Afgan harbiye veziri Altes Şah Mah

mud Han dün akşam saat 20.40 da hare
ket eden Toros ekspresine bağlı hususi 
vagona binerek Ankaradan müfarakat 
buyurmuşlardır. 

I rafından selamlanmış ve bando muzikl 

ı 
afgan ve İstiklal marşlarını çalmıştır. 

Afgan sefiri Sultan Ahmed Han d• 

ayni trenle hareket etmiştir. (A.A.) 

Parasız yatılı 
talebeler 

l~lTlHANDA KAZANANLARI 
YAZIYORUZ: 

Avrupa istasyonlarından bu akşaııa 
dinlenebilecek seçme program: 
18,20 Paris P. T. T. (Konser) 

(Başı ı. inci sayfada) 
RİZEDEN: Rahmi oğlu Reşit." 
SAMSUNDAN: Mehmed oğlu A. 

21,40 Roma La fille de Farvest {Puc-ı 
cini) 

Aydın. 
22,-
22,30 
22,45 
23,20 
23,50 

Rejyonal (Konser: Schubert) 
Paris P. T. T. (Caz müziği) 
Radyo Paris (Konser: Massenet) 
Droitvich (Müzik Hol) 
Lüksemburg (Senfonik konser)' 

SEYHAN DAN: Abdullah oğlu Ah· 
med, Ahmed oğlu Mebmed. 

SİİRTTEN: İbrahim oğlu Vahit. 
SİNOPT AN: Ahmed kızı Melek. 
SlV AST AN: Osman oğlu İbrahim. 
TEKİRDAÖINDAN: Selim oğlu 

KISA DALGALAR 

Selim. 16,30 
19,15 

Radyo Kolonyal .. Paris 
Konser 

TOKATTAN: Mustafa oğlu Sami. 
TRABZON DAN: Hüseyin oğlu Ha· 

lil, Salih oğlu Kibar, Hamdi oğlu Bcd-

Haberler servisi 
20,- Konser 
22,30 Piyes nakli 

ri. Doventri Kolonyal 

URFA DAN: M. Hakkı oğlu M. 

Fevzi. 

16,31 
17,45 

22,-
22,30 
23,-

Hipodrom orkestrası 
Tango 

V ANDAN: Muhittin oğlu Nihat. 
YOZGATT AN: Aziz oğlu Aziz. 
ZONGULDAKT AN: İzzet oğlu Ce· 

Şarkı ve viyolonsel 
Orkestra konseri 
Haberler ve müzik höl So!ya 

mal. 22,55 Patço havaları 

Edimede parti ocak 
kongreleri Muğlada bayındırlık 

hareketleri Edirne, 23 (A.A.) - Etlirnede parti 

ocak kongrelerine başlamruştır. Dün ak- Muğla, 23 (A.A.) _ Şehrimizde bü• 
tam Manyas ocağı kongresi toplanmış- yük bir bayındırlık hareketi vardır. Ye-
tır. Başta vali olmak üzere kadın ve er- ni binalar yapılmakta olduğu gibi şehrin 
kek üyelerden mürekkeb büyük bir ka· durumu da değişmektedir. Bundan bat-
labalığın hazır bulunduğu bu kongrede ka yeni şehire esas olarak yeni bir 
yeni seçim yapılmış ve mühim dilekler meydan açılmaktadır. Bu meydanın ha• 
ileri sürülmüştür. Ocak kongreleri önü- yındırlık bakanlığı bina işleri direktör• 
tnüzdeki ayın on beşine kadar devam e- lüğünce hazırlanmış olan planı şehrimize 
decek ve ondan sonra sıra ile nahiye ka- . k' 

gelmiştir. Meydanın ortasına Atatür " 
za ve vilayet kongrelerine başlanacaktır. ün büyük bir anıtı dikilecektir. Bu pli· 

Tekirdağında şaraplık na göre şehir cenuba doğru genişleye• 
• cektir. 

ÜZUm satIŞI Marmaris . Aydın • Davas yolları ile 

Tekirdağ. 23 (A.A.) - Bu yıl şarab yeni açılacak bulvar bu meydanda bir• 
fabrikası Şarköy'ıdeki bağcılardan nakli· leşecektir. Meydan seksen metre kutrul1"' 
yesi fabrikaya aid olmak üzere dört bu-

da bir daireden ibarettir. Meydanın et· 
çuk kuruştan bir buçuk milyon kilo şa· h ,.. .. 

rafına yeni halkevi ve özel mu aseU'l 
ranlık üziim almıstır. Şarao fabrikası 

idaresi binaları yapılacaktır. 
cahsmasına devam etmekted~ir;. =====~=====~========::::ıı 

Hava Yolları Devlet işletme 
idaresinden: 

t-- 29 ıo 936 günü An ·ara'da Cumhuriyet bayramı törenine yol· 
cularımızı yetiştirmek maksadile 1utanbuldan Aı~karaya yolcu tay• 
yart.miz Ycsilköyden saat 10 da hareket edecektır. 

Karaköy P. T. T. şubesinden yolcularımızı. Ycşilköyc nakıl eden 
idare otobüsü dahi saat 9 da hareket edecektır. 
2- 29/ 10 936 günü ögledcn sonra İstanbuldan Ankaraya ayrıca 

yolcu tayyaremiz yoktur. 
Savın yolcularımıza ilfin olunur. (1521) _____ 2 __ 5_ıs_3_ - - Umumi Şurayıdevlet 

Belediye seçimleri neticesi Dr. Sto
yadinoviç'e milletin mlizaharetini getir· 
rniş ve Dr. Stoyadinoviç hükümetinin 
yugoslav halkı efkarı umumiyesine ta
mamen tetabuk etmekte olduğunun de
lilini vermiştir. Mebusan meclisinin ba
şına yeniden hükümet partisi azasından 
Stefan Tiriç gelmiıtir. Bu zat son za-

* Londra, - Belçika sefiri, B. Ede· 

ne bu sabah Belçikanın Lokarno mese· 1 
lesi hakkındaki cevahi nota.tını tevdi 
etmiştir. 

l\.atipliğinden: 
Surayı Devlete alınacak ikinci sınıf . mül~zi~l~r i~~" .. , imt~~a~ 

günii olarak 26 Teşrinievel 936 günü t<ıyın edılmıştı. G_:>r~. e~ hı u 
ma binaen bu imtihanın teşrinisaninin 9 uncu na-.. rtesı gunune te· 
hir edildiiV ilan olunur. (1505) · 2-5145 
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~4 fl.KTEŞRIN 1936 CUMARTESi 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MUDURLUGO 
SATIN ALMA KOMIS !'ONU iLANLARI 

567 Çİl<"T ERAT FOT1N1 . • • 
Tahmin edilen bedeli (2835) lira olan y ukarda mıktarı ve cınsı 

1-.ılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
~onunca 10-11-936 tarihinde salı günü saat 14 de açık eksiltme 
be ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan vailir. 
'l'aUplerin muvakkat teminat olan (212) lira (63) kuruı ve 2490 nu• 
lllaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veuikle mezkur ıtın ve aa• 
•tte komiSJona müracaatları. (1504) 2-5144 

llUHTELlF KUTURDA ıs KALEM ÇELİK ÇEKME BORU 
Tahmin edilen bedeli (2900) lira olan yukarda mikdan ve cimi 

)'Uıb malzeme asker! fabrikalar umum müdürlüğü utın alma ko
llliayonunca 10-11-936 tarihinde salı günü saat 14.30 da açık eksilt· 
ine ile iblle edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (217) lira (50) kurut ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle mukQr &Un 
•e uatte komüıyona müracaattan. (1503) 2-5143 

2 ADET PARSEL EL TULUMBASI 
Tahmin edilen bedli(596) lira (15) kuruı olan yukarıda mik

tarı ve ci'lsi yuılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü aa• 
tnı alma komisyonunca 27-10-936 tarihinde ulı günü aut 10 da 
&çık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komi• 
}'ondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 44) lira (72) 
kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve· 
laikle meakQr gün ve saatte komisyona müracaatları 

(1490) 2-5117 

35 TON MUKELLES SODA 
Tahmin edilen bedeli (6300) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

Yazdı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
bılayonunca 9.11.936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edliecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
'taliplerin ıpuvakkat teminat olan 472 lira 50 kuruşu havi teklif mek· 
tuplarını mezlcftr R(inde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve • 
laikle mezkur KUn ve aaatte komisyona müracaattan. (1465) 

2-5108 

ANKARA LEVAZIM AMlRLtôt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

iLAN 

. 1 - Taburun et müteahhidi Süleyman vekili ttyasın yedine ve
rılmiJ olan 1134 kilo et tutarı 272 lira 16 kuruşu havi 31 - mart - 935 
l'Ünlemeçli ve 2/ 18 buauıt 469018 umumi numaralı ayniyat makbu· 
zu zayi ettiği anlıtfılmıştır. Başkaları tarafından emvale ibraz edil
"i~i takdirde müaadere deilmeai için mahalli mal çevirgenlifine teb
liaft yapılmıf ve keyfiyet fırka kumandanhiına arz edilmiştir. Fır· 
~ kumandanhiırun 17-4-935 günlemeç ve 121 numaralı tel emirle· 
rınde zayi mazbatanın hükmü olmıyacağından ve yenisi verilece
fine dair yevmf Jtazetelerte iUln edilmesi emir edilmiştir. Bu numa
ralı mazbatanın zayi olduğundan ve yeniıi çıkartılacağ·ndan hük· 
lllü olmadığı illn olunur. (1451) Z-S077 

!J .. AN 
Cinsi Mikdarı Tutarı Muvakkat teminab 

Kilo Lira Lira Kr. 
Lahana 40000 2000 150 00 
Pırau 61000 3050 ~ 228 75 
lspanak 50000 3000 225 00 
kamıbahar 12000 1440 108 00 
kerevia 12000 1440 108 00 
Elma toooo 4000 300 00 

1 - Anliara prnizonu eratı ile harp oliurları ihtiyacı için yu. 
ka•da cins, mikdıı:r, ve tutarları ile muvakkat teminatları yazılı 6 
kalem sebze ayrı ayrı şartnamelerle 2-11-936 tarihine mUsadif pa • 
zartesi Kiinü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Sartnameler h er gün komisyonda parasız görillebillr. 
3 - fstekHJerin beJli gün ve saatte kanunun 2, 3, maddelerinde

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

iLAN 
t - Manisa gamh:onundaki kıtaat ve mUessesat ihtiyacı için 537 

ton arpa ve yahut yulaf münakasaya kanulmu§tur. 
2 - Şartnameleri Manisa da tümen 1atın alma komi ıyonunda gö

rtilebilir. 
3 - İhaleleri 26 • birinci teırin pazartesi eünU arpa saat 11 de 

}'ulaf saat 16 dadır. 
4 - Eblltme kapalı zarf usultı iledir. Arpa ve yulaf ayrı ayrı 

ıartname ltedlr. 
5 - Arpa ve yu1afa verilen fiatlar Uzerlne tUm,nce yapılacak 

hesap ve tetkikat neticeainde arpa ve yahut yulaf alınacaktır. 
6 - 537 ton arpa ve yahut yulafın muhammen fiatları 5,5 kuru .. 

tur. Muvakkat teminatlan 2216 pr liradır. 
7 - lateldiler ticaret odaımda mukayyet olduklarına dair velİ· 

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

trnr mUnakasanın yapılacağı belli saatlerden en afağı birer saat ev• 
\'el Manisa'da askeri aatınalma komisyonun vereceklerdir. 

(1305) 2--4887 

fLAN 
(on1m garnizonunda bulunan kıtaatın ihtiyacı için 60000 kilo 

&ığ r eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 
?soo liradır. İlk teminatı 562 lira 50 kuru,tur. !halesi 26 birinci tet
tin 936 pazarteal aünU aaat 15 de Çorum ordu evinde yapılacaktır. 

İstekliler içinde ilk teminat makbuzları da olduğu halde teklif 
b\ektuplarıru yukarda yazılı gündeki saatten evvel komisyona ver• 
btiş olmaları ve hariçten iştirak edeceklerin zarflarını da aynı aa
nıanda komisvona ıöndermiı bulunmak ,artı ile ~aya nrmeleri 
lizundır. (1412) . 2-5051 

iLAN 

Balıkesir ast[ert hastahanesindeki levazım aynivat tesel1Um mak
buzlarından 54656 ve 54429 sıra No. lu iki adet ayniyat tesellüm mak· 
buzunua Uçer parçau ciltlerinin arasında bulunamama, olduğundan 
zuhurunda hükmü kalmadığı ilan olunur. (1464) 2-5093 

Konya Belediye Reisliğinden: 
Xonyuun bagtınkU 1000 hektarlık .Uaatiyle 1/500 1/ 1000 1/ 2000 

btikyaslarında haritasının Bayındırlık Bakanlığınca şehir ve kasa
baların halihazır haritalarının alınmasına dair tanzim ettiği tartna• 
meye tevfikan yapılmak şartiyle 15000 lira muhammin bedelle n 
ita.palı zarf u suliyle olbabtald kanunu mahsusuna tevfikan 17-10-936 
tarihinden l·ll-936 tarihine kadar 15 RUıı müddetle munakuaya ko
nulmuştur. 

T alip olanlar: 
1 - Muhammen keşif bedelinin % 7,5 nisbetindeki teminatı mu• 

vakkate akçesini veya aynı milr:darda banka mektubunu ve şehir ha
ritacıhirndaki maharetinin, ihtisaamın ve bu g ibi işler hakkındaki 
livakatınm Bay ndırlık Bakanlığınca tasdik olunmuş resmi veaai • 
~ni Belediye Riyasetine vermeleri. 
. 2 - Kapalı. zarfların 936 senesi 2. inci teşrininin 2. inci pazarte· 

•ı günü aaat tml 15 e kadar belediye riyasetine verilmesi. 
3 - Bu hususta fazla malGmat almak istiyenlerin Belediye Mile 

hendisliğine müracaat eylemeleri itan olunur. (1446) 2-5075 

1 

ULUS 

MlLLl MÜDAFAA YEKALETl 
SATIN ALMA KOM YONU 1LANLAR1 

BİLİT 
1- Beher kilosuna bi~iten e eri 36 kuruş olan 4200 kilo benzin 

asık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2- Eksiltmesi 9/11/ 936 Pazartesi günü uat 11 dedir, 
3- tık teminat 113 lira 40 kuruştur. 
4-- Şartnamesi Ko. da görülür ve parasız ahnrr. 
5- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 nyıb kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle eksiltme gün ve saatında 
M. M. v. Satın alına 1'o. da bulunmaları (1515) .. 2-5152 

BlLİT 
117 tane büvük d01ya dolabı p.ı.zarlıkla tamir ettirilecektir. 
Pazarlığı Z6/ 10/ 936 Pazartesi günü saat 11 de M. M. V. Satın 

alma Ko. da yapılacaktı r. İste} 1 1 .: 3 lira 90 kuruşluk teminatla • 
rile pazarlık gün ve aaatında ?ııl. M. V. Satın alma Ko. da hazır 
bulunmaları. (1514) Z-5151 

BlLtT 
ı _ Her bir kilosuna biçilen ederi 120 kurut olan 16.500 kilo 

pamuk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 
2 _ Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek iıtiyen• 

Jerin her gün ögleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 1485 liradır. 
4 _ ihalesi 13·11-936 cuma günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2 90 sayılı kanunun 2 ve 3 cU 

maddelerinde yazılı vesikaları teminat ve- teklif mektuplan ile bir
likte ihale saatından en az bir saat evvel M. M. Va Sa .Al. Ko. na 
vermeleri. (1499) 2-5142 

B1L1T 
ı - Her bir çiftine biçilen ederi 915 kuruı olan 4500 çift çizme 

kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 206 kunıta almak ve örneklerini görmek isti-

yenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - tık teminatı 3088 lira 13 kuruştur. 
4 - İhalesi 10-11-936 sah günü saat 15 tedir. 
5 - E ksiltmesine g irecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU mad· 

delerinde yazılı vesikalarla ilk teminatlarını teklif mektupları ile 
birlikte ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (1479) 2-5141 

B1LlT 
Laboratuvar ali t ve edavatı: 14 kalem laboratuvar alit ve ede. 

vatı açık eksiltme ile alınacaktır. 
Hepsinin tutan (4898) liradır. Evsaf ve prtnameaini eöremk 

ve almak isteyenler komisyonumuza gelsinler. 
İhalesi 10-11-936 salı günü saat 11 dedir. İlk teminatı (367) lira 

(35) kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden alakası olanlar 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle eksiltme 
cün ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelaiııler. 

I (1059) 2-4559 

!LAN 

1 - Yerli fabrlkalar mamUlatından ve beher tanesine biçilen ede
ri 750 kuruş olan 200 tane yün battaniye açık ebiltme ile satın alı· 
nacaktır. 

2 - İhal~si 31-10-936 cumartesi günU saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler 112 lira 50 kuruttuk ilk temlnat ve 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle iha· 
le gün ve saatında Ko. da bulunmaları. (135J) 2-4947 

iLAN 
ı - Otuz bin metre tayyare kanat beri ile 65.600 metre tayyare 

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

3075 liradır. • 
3 - İhalesi 3 • ikinci teşrin - 936 aab ~il aaat 15 dedir. 
4 - Şartnameal 205 kurup komisyondan alınır. Şartnameler biz· 

zat Ko. na mUracaat edilerek alınır. Muhabere ile prtname &önde -
rilemez. 

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

BİLİT 
1 - Herbir takımına biçilen ederi 11 lira olan 1100: 1200 takım 

şapkalı el~ise harb okulu talebesi için kapalı zarfla diktirilecektir. 
2 - Elbiselere ait yalnız kuma, Vekalet tarafından verilecektir. 

Diğer bütün malzeme ve işçilik müteaahide aid olacaktır. 
3 - Şartnamesini parasız atmak ve elbise ve diğer malzemenin 

örneklerini göremek isteyenlerin hergün öğleden M>nra komiıyona 
gelmeleri. 

4 - İlk teminat mt,ktarı 975 liradır. 
5 - İhalesi 6-11-936 cuma ıtınü aaat 11 dedir. 

I 6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 UncU 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek 
tublarını ihale aaatından en az bir aaat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri (1430) 2-5054 

tLAN 
t - 18750 metre yazlık elbiselik kurnaı kapalı zarfla ekılltmeye 

Konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 11.250 lira olup ilk teminat parası 843 

lira 75 kuru!Jtur. 
3 - İhalesi 4-11-936 ~arşamba gUnll aaat 15 de dlr. 
4 - Şartnamesini. almak ve görmek isteyenlerle eksiltmeye gi• 

receklerin 2490 ıayıh kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki belgele
riyle birlikte teminat ve teklif mektublarını en geç saat 14 de kadar 
ihale günü M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

!LAN 
(1267) 2--4852 

1 - Beher metresine 115 kuru• kıvmet biçilen 3028 metre amor· 
tiaör liatiğ i açık eksiltmeye konmu• tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3482 lira 20 kuruş olup ilk teminatı 
261 lira 17 kuruştur. . 

3 - İhalesi 3-11-936 salı günU saat 11 dedir • 
4 - Şartnamesini ıa:örmek veya almak istiyenlerin va bizzat ve

yahud bir vekil ile aldırabilirler. Muhabere ile şartname eönderile· 
mez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 UncU mad· 
delerindeki belgeleriyle birlikte ihale ~n ve saatinde M.M.V. 1&tm 
alma komisyonunda bulunmaları. (1357) 2--4950 

Edirne Jandarma Efrat 
Mektebi Komutanlığından : 

8/ 10/ 936 perşembe gUnü ikinci defa yapılan (180000) kilo bi· 
rinci nevi ekmeklik unun kapalı sarf eksiltemesine istekli çıkma· 
maundan ötürü 2490 1ayıh kanunnun 43 Uncil maddesi mucibince 
pazarlığı 5/ 11/936 Perşembe günil Edime Merkez Muha1ebe MO· 
dOrlOğil oduında yapılacaktır. lateklllerin teminat makbuz veya 
banka mektuplariyle birlikte komisyona gelmeleri. (2304) 

Mikdan Tahmin Fi. Muv. Temi. Tutarı Şekli Puarlık 
Cinai Kilo kuruş Ltra Lira cUnü 
Birinci nevi 
ekmeklik un 180000 14 1890 2.5200 paaarbk 5-11-936 

2- 5099 

ı 

SAYFA 7 

D. D. YOLLARI VE LlMANLARJ UMUM 
MUDORLOGO S. A. KOMiSYONU ILANLARI: 1 

Muhammen bedeli yerli olduiu takdirde 33880 ve ecnebi olduiu 
takdirde 18326 lira otan 350.000 tane galvanize tirfon 4 • birinci ka
nun • 936 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarfla Ankarada idare 8i
nasında satın ahnacktır. 

Bu i'e girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 2541 ve ecnebi 
olduğu takdirde de 1374,45 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tavin ettiii vesikaları ve tekliflerini aynı Kiin aaat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lbmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dalreanfden 111 
Haydarpa,ada teaellüm şefliğinden dağı.tılmaktadır. (17.32) 

Z-5070 

•••....• iLAN ...... .. 
Muhammen bedeli 27500 lira olan 30 ingiliz (Muzaaf) ve 10 ba

sit makas takımı 7.12.1936 pazartesi günü aaat 15.30 da kapalı zari 
usulü ile Anbrada idare binasında satın almacalrtır. 

Bu işe Jtirmek istiyenlerin 2062 lira 50 kuruşluk muvakkat temi• 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları,, resmt gazetenin 7-5-936 o. 
3297 No. lu nüshasında inti'81' etmiı olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı &Un uat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 135 kurup Ankara ve Haydarpqa veznelerinde u • 
tılmaktadır. (1433) 2-5104 

t LAN 
Ankara elektrik i§leri şefliği atelyesini idare edecek birinci ıınıf 

bir elektrikçi ustasına ihtiyaç vardır. Bu iş için sanayi mektebi me
zunu olup uzun müddet müstakillen atelye idare etmif bulunanlar 
tercih edilecek ve kendisine 100 liranm muadili 42,70 K. uat ı&a
delik verilecektir. Taliplerin ,denemeleri yapılmak üzere, vesiaı.. 
riyle birlikte Ankarada cer dairesine İltanbulda Haydarpata itlet· 
me müdürlüğüne müracaatları. (1419) 2-5069 

ANKARA SERGiLERi iÇiN TENZILA T 
Ankarada 1936 senesi 29 I. ci teırinde açılarak 15 gün deftln 

edecek olan el i•leri ve küçük sanatlar aergisile 1937 seneıinin 16 
ikinci kiııunundan itibaren bir ay müddetle açılacak maden lrömU· 
rü istihlak eden atat, edevat ve cihazları sergisi münaacbetile Mf
bir için gönderilecek ve tqhirden sonra iade edilecek etyaya ytb· 
de yetmiı ve ziyaret için gidip dönecek yolculara yüzde elli olmak 
üzere umumi tarifeden tenzilit yapılacaktır. 

Tafsilat için istasyonlara müracaat edilalelidir. (1507) 2-5148 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

Tunceli Vilayeti Nafıa 
Direktörlüğünden : 

t - Elislltmeye 1ionulan it: (DardtlncU Uaıumi Müfettiflilr -
takası dahilinde takriben 102 kilometre uzunluiundaki Mazgirt -
Plümür yolunun tesviyei türabiye, sınai imalat inşaatıdır, 

Bu işlerin tahmin edilen bedeli (200000) liradır. 
2 - Bu işe aid '8rtnameler ve evrak t\Ullardır. 
A ·Eksiltme prtnamesl, 
B - Mukavelename projesi, 
C ·Bayındırlık işleri genel şartnam~ıl, 
D • Teaviyei türabiye, fOIC ve klrgir inşaata dair f ennt tarlnn1e. 
E • Husuaf şartname, 
F - Silsilei fiat cetveli. 
G ·Taş, kum su ırafifi, 
isteyenler matbu nafıa işleri şeraiti um~yesi ve fenni tuta&· 

meyi dairede tetkik ve mütalaa ve tiiğer şartnameleri ve evrakı S Ji. 
ra bedel mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti Şoseler idareaindta ve 
Elbizde Tunceli Nafıa Dairesinden alabilirlel\ 

3 - Vahit fiatlarında zam yapılan inşaatın eksiltmesi 5-1l-t36 
perşembe Klinü aaat 14 de ElUisde Tunceli Nafıa Müdürlüiü •i • 
nasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yaprJaealitrr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 11250 lira muvakht 

teminat vermesi ve hundan başka ticaret odası vesikasının ve Jla. 
fıa Vekaletinden istihsal edilmiş yol ve teferruatı müteahhitliii ••· 
liyet vesikasını haiz olup a:östennesi lizundır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçUncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Elazizde Tunçeli Nafıa Müdürlüiü dabe
sine getfrenk eksiltme komisyonu reisliğioe makbwı mukabWn· 
de verilecektir. Poata ile göndeplen mektupların nihayet 3 iMtı 
maddede yazılı saate kadar ~lmit olması ve dq zarfın mühUr _. 
mu ile iyice kapatılmış olması lizımdır. Pottada olacak ~ccilrmller 
kabul edilmez. (1439) 2-5058 

Ankaranm Sayın 
Halkına.: 

Bütün resmi dairelerin, 
Bankaların, müessese· 

Ierin elektrik 
· işyarlarma: 

CUMURlYETtMtZtN 13 tincü YIL DÖN'OMO 
YAKLAŞIYOR. BAYRAM GECELERİNİ BOL 
IŞIKLA KUTLULAMAK VE ARIZASIZ CER&. 
YAN VERMEKı ANCAK HER BİNANIN DO
NANMA TAKATiNi BİLMEMİZLE MUMKON
DOR. YAPACAOINIZ VEYA EVELCE YAP
TIRDIOINIZ TESİSATIN ÇEKECEGt ELEK
TRİK KUDRETİNİ TEZELDEN SOSYETEMİ
ZE BİLDİRMENİZİ DİLERİZ. 

SOSYETEMİZ DONANMA TESİSATININ 
MUA YENELERİLE UORAŞACAGINDAN 24. 
10. 1936 TARİHİNDEN 2. 11. 1936 TARİHİNE 
Ye; DAR YENİ ABONELERE RAKORDMAN 
YAPILAMIY ACAKTIR. 

Ankara Elektrik T. A. 
Sosyetesi 
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- ı B k l .., Anaf artalar caddesi 
tara;;~ =~b=st:~:ı:~ Bütün mektep kitabları geldi. Halil Naciden alınız. No. 111 Ankara 
Anl~ara Belediyesinden: 
Belediye meclisi 2 teşrin sani 936 pazartesi günü saat on yedide 

k'douni içtimaını yapaca.gmdan azanın gelmeleri ilan olunur. 

Ruzname 
ı -· Reis vekilleri, katib ve encümenler intihabı. 
2 - M ünakaleler. 
3 - Hesahr kati cetveli. 
4 - Mtiteahhide ihale edilen 490000 liralık yol işi hakkında be

•.xtiye reisliğinin teklifi. 
5 - Bir arsa muamelesi hakkında encümen kararı. 
6 - Atıs poligonunun belediyeye devri hakkındaki tezkere ve 

kadro. 
7 - Sokak levha bedellerinin inşaatı umumiye tahsisatından ve-

rilmesine dair encümen kararı. (1535) 2-5159 

l\faliye Vekaletinden: 
İzinsiz olarak 30-9-936 T. vazifesini terketmiş olan merkez mu

hasebeciliği memurlarından Hilmi'nin iki gün zarfında vazifesine 
gebnodigi takdirde müstafi addedileceği ilan olunur. ( 1522) 

2-5158 

A• kara \ 7 aliliğiııden : 
Eksiltmeye konulan iş on bir kaza hususi di~panserlcr1 

ıçitt 208 kalem muhtelif ecza 48 kalem tlbbi ve ispcnçiyarı aletler sa 
.tın alınacaktır. Muhammen bedeli 1970 lira 2 kuruştur. 

Eksiltme 26-10-936 pazartesi günü saat 15 de Vil~ye.~ ~~~~i e~
cümeninde yapılacaktır. Şartname Vilayet Sı?h.at mud~rlugu daı
resinde mevcuttur. Eksiltmeye girecek istcklını~ 150 lıra muvak
kat teminatının hususi idare müdürlüğü veznesınc yatırılmış ol-
ması lazımdır. (1266) 2-4853 

Yerli kok kömürü alacaklara 
Bilumum Zonguldak Maden kömürleri satılır. Depomuzda Zon

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

liradır. 
Satış yeri istasyon açık kömür depolarıdır. Kooperatif yanında 

yakacak ve yiyer.ek ev ısahibi. Mahmud Kara Ege oğlu. 
Telefon: 2743 ve Z341 

2-4964 ------
Atış Müsabakasına 

Hazırlanınız 
İnhisarlar Ankara 

Başmüdürlüğünden : 
İnhisarlar idaresi sayın Ankara halkının atış poligonuna göster

dik1eri büvük rağbeti nazarı itibara alarak Cumuriyct bayramında 
poligonda bir atış müsabakası tertibine karar vermiş ve birinci, ikin 
ci, üçüncü derecede kazananlara pek zarif ve kıymetli mükafatlar 
tahsis eylemiştir. Müsabakaya girmek istiynelerin 27-tcşrinlevvel 
• 1936 akşamına kadar poligona müracaatla açılan deftere kayıtları· 
nl yaptırmalarını ve oradan müsabaka hakkında malômat edinmele· 
:riııi rica ederiz. (1442} 2-5060 

P .. T. T, Ankara 
Başmüdürlüğünden : 

Bo~azlar mukavelesi hatırası olmak üzere altı neviden mürek
kep posta pulları, lizerinde aürşarj yapılmlştır. Bu pullar münha· 
sıran seri halinde ve doksan beş kuruş bedel mukabilinde 29 ilkteşrin 
936 günü posta gişelerinde satılmağa başlanacağı umumun malOmu 
olmak üzere ilan lounur. (1450) 2-5083 

Anl~ara Valiliğinden : 
Necatibey caddesinde hususi idareye ait şehir b:>hçesinc 

nuttasıl bütün dükanların eşiklcrinm yapılması açık eksiltmeye 
1'onulmuştur. 

Keşif bedeli 940 lira 80 kuruştur. 
İhale 26/10/936 Pazartesi günü saat ıs de Vilayet daimi en

:ümenindc yapdacaktır. 
Ekailtmeyc girmek istevenlerin 70 lira 56 kurusluk muvakkat 

teminat makbuzu yeya teminat mektuplariyle ihale günil daimi 
encümene şeraiti anlaıualı: iatiyenlerin hususi muhasebe Müdürlü-
ğüne müracaatları ilin .olunur. (1321) 2--4907 

t~el tlhaybğı Nafıa 
Direktörlüğünden: 

T - Eksiltmeye konulan iş: ''Mersinde Memleket haıttanesi ik-
!Dal inşaatı olup keşif bedeli (30780) lira 50 kuruştur." 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ,unlardır. 
A - Eksiltme şartoamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genci şartnamesi ve fenni şartmıme 
E - Hususi şartname 
P - Ketif, silsilei ıfiat ve mcteraj cetvelleri. 
G- Proje 
İstiyenler bu şartname ve evrakı bedelsiz olarak İçel Nafıa Mü

(lürlüğünde görebilirler. 
3 :- Eksiltme 4/T~rinisani/936 tarihine tesadüf eden çarşam

ba günU saat 16 da İçel vilayeti Daimi encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için ir.teklinin "2308'' lira 54 kuruş 

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

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

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

7 _ Posta ile gönderilecek teklif mektupları 6 ıncı maddede ya-
lı saate kadar iadeli teahhiıtlü olarak vilayet Encümen riyasetine 

.z~. d rilmiş bulunması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
~~:;n; olması H!zundır. Postada olacak gecikmelerin kabul edilmi· 
yeceği ilan olunur. (2103) 2-4983 

Kars Nafıa 1\lüdürlüğünden: 
1 - Iğdır'da muhacir iskanı için yapdacak olan beheri "591.25'' 

liradan ''139530.28" lira bedeli keşifli 236 evin inşası için 21-8-936 
tarihinde yapılan pazarlıkta l:imse talip çıkmadığından bu inşaat 
aynı c:eraitle yeniden kapalı zarf usulile 10-10-936 tarihinden itiba
ren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

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

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

Müdürlüğünden alınabilir. Bu hususta tafsilat almak istiyenler, 
İstanbul, Ankara ve İzmir Vilayetleri Nafıa Müdürliiklerinde mev· 
cut musaddak evrakı görebilirler. 

5 - İsteklilerin Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyetnamele
rini ve muvakkat temin;ttlarım yatırmış olarak kanuna uygun şe
kilde teklif mektuplarını muayyen. s.aatten bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabılınde vermiş olmaları veya pos-
ta ile göndermeleri lbımdır. (2097) 2-4982 ------
iktısat V ckaletiııden : 

1 - Vekaletimiz Deniz Ticareti Müsteşarlığı için beher nüsha
Sl 21X29 eb'admda tahminen (50) formadan ibaret olmak üzere 
(1200) nüsha (ARSIULUSAL) işaret kitabının bastırılması şartna
mesi mucibince on beş gün mü?d.etle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesini görmek ıstıyenlerin İstanbulda Deniz Tica
reti ve Ankarada Vekalet Levazım Müdürlüklerine müracaat etme
leri. 

a - Münakasa 3-11-936 persembe günü saat 10 da Ankarada Ve
kalet Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğünde müteşekkil komisyon
da icra edilecektir. İsteklilerin% 7,5 hesabiyle (450) liralık mu
vakkat teminatı yatırılmak için Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. (1328) 2-4995 

----~~--·------------
Nafıa Bakanlığından : 
3 İkincitesrin 936 salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı 

malzeme ek;iltme komisyonu odasında 4050 lira muhammen bedelli 
30 ton yerli telgraf teli mübayaası açık eksiltme usulü ile eksiltme-
ye konulmu tur. . ·~ 

Şartname ve buna müteferrı dıger evrak parasız olarak malzeme 
dairesinden verilecektir. 

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

ka ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye gireceklerin 3 İlkteşrin sah günü saat 15 de mal

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

P. T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m/m ve 1 O ton 2 m/m kutrunda 
galvanizli demir tel kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 18·11-936 tarihinde saat 15 de Ankarada P. T. T. 
umumt müdürlüğünde toplana(;ak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (18000) liradır. 
4 - Talihler 1350 liradan ibaret muvakkat teminatlarını idare

miz veznesine teslim ederek alacakları makbuz veya kanunen mute
ber teminat mektublannı ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mck· 
tublannı ihtiva edecek kapalı ve mühlirlli zarfları mezkur tarihe rast
layan çarşamba günü saat 14 de kadar sözü geçen komisyon reisliği
ne vereceklerdir. 

s - Talihler müteabhidlik ehlivet varakası ibraz edeceklerdir:. 
6 - Şartnameler Ankarada P.T.T. binalar ve levazım müdürlü

ğünden ve İstanbulda Beyoğlunda ayniyat muavinliğinden parasız o-
larak verilir. (1125) 2-4658 

bulunur, 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

Hava Yolları Devlet 
işletme idare~ind~n: 

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

2 - İstanbulda Ankara yolcularımızı Yeşilköye nakledecek ı<fa· 
re otobüsü dahi 25-10-936 (dahil) den itibaren Karaköy P. 'f. T. 
şubesi önünden saat 13,30 da hareket edecektir. 

Sayın yolculara ilan olunur. (1501) 2-5135 

KREM BALSAMİN 

. 
Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhht 

kremlerdir. Cildi besler, Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellcrin takdir ile kullan• 

b B 1 d• • d ~~ dıkları sıhhi güze11ik kremlcridir. 
Karaca ey e e ıyesın en : ~~KREM BALSAMlN 4 şEKtLDE TAKD1M EDtLtR 

· k • ~ · · b kr ı _ Karacabeye getirilecek gölecik suyunun inşa ve tesıs eşıf ~ 1 - Krem Balsamin yağlı gece ıçın pen e ren ı . 
bedeli 65244 lira 83 kuruş olmak üzere bir ay içinde pazarlıkla ~~ 2 - Krem balsamin yağsız giindüz için beyaz renklı • 
eksiltmeye konulmuştur. 3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renklı 

2 _ ihale günü 2/11/936 Cuma günü saat 15 dir. Taliplerin ~ 4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

o güne kadar müracatları lazımdır. 1 tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
3 - Muvakkat teminat miktan 4512 liradlr. . Be~oilu - İstanbul 
4 _ Eksiltme şartnamesi 2a/8/936 tarihli şartnamedır. ~ ·~ "' ~~..,.. *"'~........ "' .,,.i"""•""'~.r. "",..""'.., 
tstiyenlere yine verilebilir. (22~8~8~) _____ :.2=5:0:,:9,::8 ______________________ ~--~------

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 65 No. şof?~ ~hliyetı:amemi 
kaybettim. Yen.~sıru alacagımdan 
eskisinin hükınu yoktur. 

Şoför: Abdullah oğlu AH 
2-5157 

Kiralık Daire 
Yenişehir, Konur sokağında 

dört oda iki höl ve bütün kon
foru havi müstakil bir daire kira-
lıktır. .. 

Yeni hal 4 No. ya muracaat. 
Telf: 2368 

2-5156 

Kiralık Daire 
Konforlu ve muşambalı beş o

da bahçe içinde. 
Yenişehir maliye tahsil şubesi 

arkası Onovluk sokak: 8 
Behiç Tümer Tel :2612 
Saat 1 - 3 2-5160 

İmtiyaz sahii:>i ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi cfrarında 
Ulus Basımevinde basılnııştır. 

BASTAN BASA , ' 
DEGtŞEN 

PAViLLON 

24 TESRINEVEL CUMARTESi 
AÇILIYOR 

HER GECE S~t\ T 10 a kadar 

" ,, 10 

( 7 Singing Babies ) 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

BÜTÜN GÜZELLERİ SEVERiM 
Jean Kiepura 

Tatlı muzikleri, eğlenceli mevzuu, 
zengin sahnelerile fevkalade 

güzel bir eser 

Programa ilaveten: Canlı Resimler 

BUGUN BU GECE 
FRANSA 1HTILALl 
RONALD COLMAN 

1789 Fransız İhtilalini tasvir eden 
tarihi büyük eser 

Ayrıca: En yeni dünya haberleri 
Sabah Halk Matinesinde: 

TUNÇ VÜCUDLAR 


