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BEY \Z. ALTIN • PAMUK 

1932 - 1934 yıllarında, beyaz al
tın adı altmaa Hakimiyeti Milliye 
&azetesinde yazmış olduğum bir se
ti yazıları, sayın Başbakanımızın son 
l:zınir seyahatleri dolayısiyle tazele· 
tnek isterim. 

O yazılarımın birinde, geçen as
rın ilk yıllarından umumi harba ka
dar fabrikalanna pamuk yetiştirme
ğe çalışan emperyalist devletlerin 
baş sıyasalan arasına giren pamu
fon dünya siyasetinde oynadığı mü-
1irn rolü İşaret ettikten sonra, pa
tıuk, nice milletleri büyük devletle
re esir etmiştir. Nihayet dünyanın 
büyük barba girmesine amil olan se
bebler ara ındadır, diye yazmıştım. 

Sayın Başbakanın, bir ay önce 
Orta Anadolu' dan başlıyarak doğu 
'le nihayet cenub Anadolusunda 
Yaptığı görme ve araşbrma gezinti
lerinin, sonuçlan arasında pamuk 
işi, en önde geleni olmuştur. Adan~
da kaldıkları günlerin gündüz, hatta 
gece saatlerini, Adana pamuk İstas
Yonunda, pamuk işlerini incelemek
le geçirmiştir. llgililcri dinlediğini 
Paınuk meselesini, güçlükleri yenen 
kudretli elleri arasına almış olduğu
nu sevinçle gördük. işte bu sefer ki, 
İıınir seyahati. Adana'da başlamış 
olduklan pamuk meselesini garb A
nadolusunda da incelemek ve ecaslı 
kararlar almak için yapılmış olan, 
Önemli gezintilerinden birisi olmuş -
lur. 

Çünkü, cumuriyet hükümeti 
ıtıeınlekete, planlı ve geniş ölçüde biı 
Parnuklu dokuma endüstrisine karar 
Vermiş ve ona çoktan başlamış bu -
lunmaktadır. 

Kayseri, Ereğli, Nazilli dokuma 
r ah1 ikaları ve yurdun birçok yerle • 
rinde şirket veya hususi teşebbüsler 
tarafından açılmış bulunan diğer 
fabrikalar, kalite ve kantite itibariyle 
bol, Riizel ve ucuz pamuk istemekte
dir. Büyük hnrbtan önce ve hatta 
sonra, emperyalist devletlerin, fab • 
ti•.- •"'.l'llla lazım olnn pamukları ken
di ana yurdlannda yetiştiremedikle
ri için bin bir bahanelerle, pamuk 
Yetiştirme sartlannı haiz olan mcm· 
lelf:etleri ellerine geçirmek üzere, 
Yaptıklan ve yapmakta oldukları ça· 
te ve tdebirler henüz olanca şiddeh
le devam eylemektedir. 

Birçok iklimlerden vücud bulan, 
büyük türk yurdunda yalnız fahri· 
kalannuz için değil, dünya piyasala
rının, her gün artan isteklerine, pa
muk verecek yerlerimiz pek çoktur. 
. :oydan boya, Marmara, Ege denizi 
1•untahalan, iç Anadolunun birçok 
Yerleri, doğu Anadolusunun, Fırat, 
:Dicle nehirlerinin suladıği geniş kı· 
t~larla, bütün cenub Anadoluau, çeşit· 

. lı pamukları benzerlerinden çok Üs· 
\ün verebilecek tükenmez beyaz al
tın madenleridir. 

Altın denen, tedavül maddesi, 
bizzat bir kıymet değildir. Onun iza· 
fi olan kıymeti nihayet nedretinden· 
dir. Beyaz altın denilen pamuk ise 
bizzat dünya için bir kıymettir. Bi · 
llaenaleyh geniş krtalarmda, çe ~tli 
l>amuk yetiştirecek olan türk yurdu, 
tükenmez altın hazinelerine malik
tir. 

işte bu hakikati gören ve bilen 
sayın Başbakanımız, bu hazineleri 
en geniş man,ada yurd ve yurddaşla
~ın menfaatlerine uygun bir şekilde 
ışletmek için, altın tarlalarının üstün
de dolnşmakta, kararlanru orada al
~adır. 

Pamuk meselesini, memleketin 
ıirai. ve ekonomi hayatında bir sıya. 
Sel telakki eden ve o suretle yeni ka· 
tarlar almakta bulunan, sayın Baş
bakan lnönü'nün bu -işte de muvaf
fak olmamasına imkan yoktur. fna
ttarak sonuclannı emniyetle şimdi
den bekliyebiliriz. 

Kastamonu Mebusu 
Tahsin COŞKAN 

General 

Eydeman 
Diin 1-.tanhula ~t·lcn !-;ayın mi,a

firimiz tört•nle kar~ılandı 
İstanbul, 24 (A.A.) - Cumuriyetin 

yıldönümü merasiminde Ankara'da bu
lunmak üzere memleketimüe gelen sov-

• 

General Eydeman 

yet hava komutam general Eydeman, 
sovyet bandıralı Jan Rutsdak vapuru ile 
bu sabah 8.30 da şehrimize gelmiştir. 

Generalle beraberinde bulunan ka
dın ve erkek tayyareciler nhtımda mer· 
kez komutam ve askeri rical tarafından 
karşılanmışlardır. Rıhtımda askeri bir 
müfreze, kız ve erkek talebeler bulunu
yorlardı. Misafirlere büketler takdim e
dilmiş ve kısa nutuklarla hoş geldiniz 
denilmiştir. 

(Sonu 3. üncü say! ada) 

Çe {OS ovakya 
Be çiJıa gibi bitaraf 

kalmıyor 
_..,~...._= -ı. Prag, 24 (A. 

A.) - Başvekil 
B. Hodza yabancı 
gazete muhabir
lerine, Çekoslo· 
vakyanın dış si· 
yasctinde hiç bir 
değişiklik olma
dığını söylemiş

tir. B. IIodza, c
velisi gün B. Ka
mil Krofta tara· 
fından vuku bu-

B. Hodza lan beyanatın, hü. 
kiimetin emel ve mak:;adına tamamiyle 
tercüman olduğunu ve Çekoslovakya. 
nm Belçikaya imtisal etmesinin mev. 
zuubahis dahi olamıyacağını beyan et
miş ve elemiştir ki: 

"- Fıansa ile münasebatımız oldu
ğu gıui devam edecC'ktir. Sovyet Rus

( Sonu 6. ıncı sayfada) 
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Son haberler uçüncü 
sayf amızdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

S A RK _, DEM iRYO LLA RI 

Satınalma görüşmeleri, seçilen 
komisyonlar raporlarını verdikten 

sonra devam edecek 
Konuşnıalaı·dan alınan iııti ha~ mest•lcnin İ)'i bir ~ek ilde 

bağlanacağı ümitlerini ku,·vetlcnclirmiştia. 

lara fasıla verilerek murahhaslar Anka-
dan ayrılmışlardır. 

Şark demiryollarının işletme imti· 

yazını satrn alma müzakeresine murah

haslarla birlikte bugüne kadar devam e· 

dilmiş ve müzakereye esas olan mevzu

lardan teknik kısımların tayin ve tes

biti için her iki tarafın seçtikleri zat· 

}ardan mürekkeb olarak tes.kil edilen 

Şimdiye kadar yapılan müzakere-

• li 
komısyonlar işe başlamışlardır. 

Bu koınisyonalrın bir müddet de
vam edecek olan çalışmalannm netice- 1 
sinde verecekleri raporlara göre müza
kereye tekrar başlamak üzere içtima• 

lerde hesaba müteallik kısımların tes· 

biti için prensipler kararlaştırılmış ve 

murahhaslarca kaydı ihtirazi ile ileri 

sürülen bir iki noktanın halli sonra-

ya bırakılmakla beraber, müzakerelerin 

heyeti umumiyesinden alınan intinba sa-

tın alma meselesinin iki tarafın da arzu

suna muvafık bir şekilde bağlanacağı ü
tnidlerini kuvvetlendirmi tir. 

B. Hitler Kont Cianoya 
ilhakını 

bildirdi 
Habeşistan 

tanıyacağını 
Bertin, 24 (A.A.) - B. Ciano, bu 

sabah B. Hitler tarafından kabul edil· 
mek üzere Berchtosgaden'e gitmiştir. 
B. fon Nöyrat, fon Buloy, protokol di· 
rektörü fon Şvantc, Almanyanın Ro· 
ma büyük elçisi fon Hassel ve nazırlar• 
dan B. Lamınera İtalya hariciye nazı· 
rına refakat etmektedirler. 

• . . 

Fıkra 

• 
HER YERDE 5 KURUŞ 

REJiMLER 
Eflatun öldüğü zaman, /sanın 

zuhuruna 347 •ene vardı· Fakat, 
daha o zamanlar yunan filozofları 
insanların demokraıi ile mi, komÜ• 
nizm ile mi, la§izm ile mi, deap'l• 
tizm ile mi, hulasa hangi rejimle 
mesud kılınabileceğini münakaşa_ 
etmekte idiler . 

Meselci mülkiyet bahsinde Ella• 
tun önce, bütün adaletsizliklerin 
ve ihtirasların sebebi olduğu için, 
onu kaldırmak, fikrinde idi. F alzat 

bir müddet sonra,-1-layır, tamamen 
kaldırmak doğru değildir; herke
sin evi ve malı olabilir: fakat mü!· 
hiyet vasıtası ile insanı insa:ıa 
sömürtmemek esas olmalıdır, di. 
yordu. 
Ellatun'da~ 2265 yıl sonra Le .. 

nin birinci nazariyeyi, 2270 yıl 
sonra Stalin ikinci nazariyeyi ta:. 
bik etti. Hayır, hiç kimse, ne Mu-
solini, ne Hitler, bize yeni bir §ey 
öğretmekte değildir. Hatta,biliyor .. 
sunuz, ilk demokrasi krizi l sparfcı 
ile Atina muharebe ettiği zaman, 
atinalılar seçim usulü ile iyi ku .. 
mandan bulamadıklarından, bir 
otorite rejiminin lazım olduğu da· 
vatı ile, o zaman çıkmıştır. O gün• 
kü Atinanın münaka§aları. bugün
kü Fransa'nın münakClfaWrmdan 
pek de farklı değildir. 

insanların medeni ve içtimai seıı 
viyeleri, ve içinde bulundukları 
§artlar vardır. Bu seviyeler ve 
§artlar, hangi devlet ve lı~kumet 
usulünü zorlarsa, mantiki olarak 
o meydana gelir. Yanlış olan, Ber· 
lin'in kendi iddiasını V Q§ington 
için de doğru, Roma'mn kendi da• 
vasını Moskova için isabetli telak· 

Böylece, bugün B. Hitlerin köşkün• 
de adeta bir alman • İtalyan konferan• 
sı tortan:ı,.ak dc""-:ktir. 

Berchtesgaden, 24 (A.A.) - Stefani 
Ajansı bildiriyor: B. Hitler bugün, al• 
man dış işleri bakanı fon Nöyrat da 
hazır bulunduğu halde italyan dış işle
ri bakanı Kont Ciano'yu kabul etmi_ştir. 

· ı ki etmesindedir. Her iddiacı kcn~ 
dini ahirzaman peygamberi adde
der. Fakat §U veya bu isimde, 
dünyadan, peygamber eksik oi· 
maz ve hepsi, söylenmi§ olanları 
bir daha tekrar eder. Ve yalnız o. 
kumamış olanlardır ki her gün ye· 
ni bir §ey duymu§, yeni bir şey i§it• 
miş, yeni bir 1ey öğrenmi§ gibi o• 

B. Hitler, alman hükümetinin ltal· 
yanın habe§ imparatorluğunu tanıma• 

ya karar verdiğini Kont Ciano'ya bil• 
dirmi\'tir. 

Bu tcbliğatı kaydeden Kont Ciano, 
:faşist hUkümetinin takdir ve memnu• 
niyetini ızhar etmiştir~ -

B. Hitlei'le görüşen ltalya Dı~ işler 
Bakanı Kont Ciano 

lurlar. ' 
Zamanımızda öyle insanlar var 

ki 24 asırda iki buçuk J!Cl§ bile bü· 
yümemişlerdirl :f• • 

1 Ult 111111111111tt11111111 '" ...... fi' .................. , •• ' il" t",, 11111ı rl 1 i " ' lllıi 

lsp<ınyol iç harbi ve akisleri 
Ademi müdahale ko mitesine Sov}retlerin verdiği nota metni 

Komitenin, ispanyol limanlarının milletlerarası harb gemileri. tara
f mdan kontrolunu teklif edeceği sanılıyor 

' j 

• . 

Moskova, 24 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
ispanya işlerine ademi müdahale ko

mitesine Sovyetler birliği delegesi olan 
Londra büyük elçisi Maisky, komite baş
kanı Lord Plimuth'a aşağıdaki beyanna
meyi vermiştir: 

"Devletlerin, İspanya işlerine ademi 
müdahale hakkındaki anlaşmasına işti

rak etmeyi kabul ederken, Sovyetler bir
liği hükümeti, bu anlaşmaya akidler ta-

Madrid'in şimalincle yeni yapılan bazı devlet binaları 

rafından riayet edileceğini jimid ve hl· 
naenalyh İspanyadaki dahili harbın kI.ı 
saltılarak bu harbta telef olanlar mikda-ı 
rının azalacağını tahmin etmekte idi. 

Halbuki, şimdiye kadar geçen devro 
göstermektedir ki, anla~ma akid taraf· 
lann bir kaçr tarafından sistematik bir 
şekilde çiğnenmiş, asiler silahla techiz 
edilmiş ve akid taraflardan biri olan Por..
tekiz de asilerin başlıca iaşe ve techiz 

(S'Jnu S. inci sayfada) 

l 
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Bir lstanbul gazetesi, iki kişiyi yaralayan bir ~o/örün valcasını anlitı
yor: " •... fakat i:adın, Salibin sözüııe kulalc asmıyaralc Jr..adehini yenilerni§ 

ve bir gazel söylemeğe başlamıştır. Sözünün dinlenmediğini, üstelik ken
disine hakaret makamında metresinin gaze_l söylemeğe başladığım gören 

!;oför Salih yerinden kalkmış ve Medihaya kuvvetli bir tokat atmıştır. Bu
tokat, saatlerdenberi neşe içinde bulunan mecliste bir bomba tesiri yapmış .• 
ve Salih hamil olduğu bıçağı ~ekerek ... ,. 

Gazetelerin vazifesi hadiseleri nakletmektir. Ancak tu!Uat kumpanya

l3rrndan ''Babı!ıl1 caddesi" ne sirayet eden bu üslfıb, ''Sabah,, gazetesi ile 

birlikte kaybolmamış mıydı? 
Bayağılığrn dememek için reaJizmin diyelim; evet, realizmin bu dere· 

cesi, onu anlatmak için kullanrlan kelime ve cümlelerde azami itina göste· 

rildiği takdirde müsamaha ile karjılanabilir. Yoksa ... bu itinaya yabaacı 
o!mıyanlara hikaye ettirilir. 

Bir imtnıan neticesi: 

Mektebde imtihanlar olmul• bit
miş; küçük çocuk da karnesini ala
ıak eve dönmüştü. Babasına dedi ki: , 

- Baba, saaa iyi bir haber vere-
yim mi? 

- Ne o, sınılr geçtin galiba? 
Çocuk gene sevinçle cevab verdi: 
- Hayır geçemedim ama, dönen-

Jerin en ba~rnda ben geliyorum. 

Ioliantarla: 

Gar~on sordu~ 

- Bu son ısmarladığınız yemci 
Üzerine bir şey emrediyor musunuz? 
~ Evet, iskonto. 

p>plere <ıair ... . 

-Kendiae güveniy_o~san dışarı ~ık!H 

lstanbul gazeteleri "Çöp,, den "Sinek''e, "Sinek'' ten "Çöp,, e atlayıp 
°duruyorlar. Kimisine göre mesele, korkunç bir Sibat tehlikesi, kimisine gö
re de bir "vodvil,. dit, 

Bir taraftan öğreniyoruz li lstanbulda çöplerin bir yere yığılıp çürü
tülmesi, çürütülerek gübre yapılması Avrupaıun bilmem neresinde toplan· 
mq bir kongre kararı imiş. 

lstanbulun fÜrüyen çöpleri gübre olup hiç bir ağacı, hiç bir otu geliş· 
tiremedi ama, gazete sütunlarındaki tenkid ve dedikoduları, adamaluJJr, 
da/Jandırıp budaklaodırdı, 

Mısır çöJJerindc iki seneye yaJUn esirlik çekmiş bir arkadaşım.ız anla· 
tıyordu: 

"- Biz, Mısırda çölün ta:n orta yerinde etrafı tel örgülerle çevrilmi~ 
'kamplarda yaşadık. Oralarda toplanan çöpler, çölün ıızalc kumları arasına 
dökülse hiç bir şey lazım gelmez, kimse bu yüzden :zarar &örmezdi. Ôyle 

olduğu halde İngilizler bütün çöpleri toplayıp uzakça bir yerde yakarlar
dı. lstsnbul belediyesi neden bunu yapmıyor da lakırdıyı uzatıyor. lstan
bul şehri bir çölden daha vasıtasız mıdır?,, 

l~anbuldaki arkadaşların telaşlarına bakılırsa, çöpler, şehri kül ede
cektır; belediye dalıa erken davransa da o çöpleri kül etse fena mı olur? 

. Bir zabıta vakarı: "Küçül{ "A.yasofyaaa oturan Zeyneb aarndaki kadın, 
'lt>mşu~ıı Gülizarla bir mahalle dedikodusu yüzünden kavga etmiş. Koca• 
man bır kapı anahtarıyle Zeynebia Jıaiasraa vurarak ağrr surette yarala· 
mı§tır.,, , 

~etiee malflm. Zeyneb hastahaneye; Gülizar da zabıtaya. 
. 'Am~rik~da ol~a, ba§ka türlü hareket ederlerdi; dedikodu gibi kötü bir 
ıllctle ılk once fılen mücadeleye girİ!jen Gülizarın heykeli dikilir; koca
man anahtar. Nevyorlı. müzesine konurdu, 

GVNLOK TAKViM 

i Şal>an 

ı2 Birinci te,riıı 

Hıdırellez 

25 İLKTEŞR1N 1936 PAZAR 
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- Ziya Gök Alpın ölümU (924) 

- İkinci Balkan konferansı son celsesini An'kara· 
da, Büyük Millet Meclisinde yaptı ve Ulu ön
der Atatürk fransızca söylediği bir nutukla kon
feransı selc1mladı. (931) 

- Ankara Halkevinde Ziya Göıi Alpın ölümünün 
10 nuncu yıldönümü gecesi yapıldı (934) 

ULUS 

IST ANBUL TELEFONLARI 

Vasıf Çınar caddesi 
İstanbul, 24 - lstanbulun büyük 

caddelerinden birine Vasıf Çınar adı ve
rilmesi karar1aşmıştır. 

Mahlut yağların satılması 
İstanbul, 24 - İstanbul belediyesi 

daimi encümeni mahliit yağların yapıl
masında mahzur olmadığı hakkında bir 
karar verdi. Yalnız mahlut yağlann bu
lunduğu kab1arm üstüne halita nisbetle
ri yazılacak ve bu nisbetler şehir mec
lisince de kabul edilmiş olacaktır. Şehir 
meclisi ikinci teşrin baflannda içtimala
rına ballayacaktır. 

Ondülasyon makinalan . . 
~.çın 

İstanbul, 24 - Belediye daimi encü
meninde ondülasyan makinelerinin kul
lanılınalan hakkında bir talimatname 

hazırlandı. 

Çöplerden şikayet 
1..tanbul, 24 - Bebekte amerikan 

kolleji ve Ortaköydeki Galatasaray şu
besi maarif müdürlüğüne müracaat ede
rek süprüntü istasyonlarının kaldml
masıru istemişler, ve mi.1.tlürlük belediye
ye baş vurmuştur. 

Gençler Birliği kongresi 
B. Tandoğan kuliihiin umumi 

rcis~ini kabul etti 
Ankara Gençler Birliği adi kongre· 

si dün belediye meclisi salonunda A
vukat B .Aziz Barıkan'ı reisliğe seçe
rek toplandı ve geçen yıl çalışmalarına 
aid muamele ve hesab raporlarını tet· 
kik ederek kabul etti. Kulübün umumi 
reisliğini kabul eden vali, belediye re
isi ve Parti başkanı B. Nevzad Tando
ğanrn intihabı alkışlarla onaylandıktan 

sonra, reisliğe: B. Yusuf Balici Kor
man, az11ltklara: BB. Asım Kurt, Nus· 
ret Sağnak, Adnan Belbez, Namık Ka
toğlu, Cevad Ozan, Necdet Tarkaner 
ve hesab müfettişlikleri11e: BB. Saffet 
Gürol, Said Tarlan, yedek azalıklarına: 
BB. Kenan Ş enel, Şefik Ak seç"ldiler. 

Kongrede türk spor kurumu Ankara 
bölgesi başkanı B. Ziya ateş de bulun
muştur. 

Ankara sporunda iyi bir nam b·ra
kan Gençler birliğinin gelecek yıllarda 
da muvaffakiyetini dileriz. 

DİL KÖŞESl 

Alfred de Mussef'den tercüme edil
miş olan bir şiirden: "Adiyö, Suzan, 
beni sekiz gün zarfında seven sarışın 
gülüm''~ 

Fransızca "Pendant" kelimesi bu· 
rada ''zarfında" diye çevrilmekle bir 
hata işleamijtir. "müddetle" demeke i· 
cab ederdi. 

• • • 
Bir arlcadal yazmnda nesil man§sın· 

da "soy'' kelimesini kullanarak "genç 
soy" diyor. Soy, çok şümulü olan ve in
asa hakkında kullanıldığı zaınan "ırlc" 
kelimesinin lıar~ıladığı, mefhuma ya
kıa bir mani ifade ~ea bir sözdür. Bu 
itibarla "nesil" veya her hangi dar ~r
çeveli bir kelimeye ftar§ılılc te§kil ede
mez. 

0 Bizim için bu duygu varken, bu an
lamı bir varlığa çıkarmak gücünü gös
terirken, y&i!tüm ile her orun bize 
yardım edeceğine ve görülmemize çalı

şacağına inancmıa vardır." 

Güneşin doğması t 'Güneıin ba-.ı Bütün bu cümleden biç bir manS çı· 
karmaya imkin yok. Jf ade okadar bata• 
1ı ve karışık ki bir tablile giriımek bi· 
le lüzumsuzdur. 

... .. .. • ================= 

·. 

Profesör Nimbus'ün maceraları: Profesörün talisizlikleri ((Le ]ournal'<jen), 

B. Şükrü Kaya geliyor 
Bir müddettenberi Avrupada bulu

nan dahiliye vekili ve parti genel sekre
teri B. Şükrü Kaya bugün lstanbulda 
beklenmektedir. B. Şükrü Kaya yarın 
yahud sah günü Ankarada bulunacaktır. 

B. Naki Cevad'ın 
teftişleri 

Ziraat vekaleti baYtar umum mtidür
lüğü sari hastalıklar şubesi müdürü B. 
Naki Cevad vekalet tarafından teftiş ve 
tetkiklerde bulunmak üzere Bursa'ya 
gönder ilmi§ tir. 

Açık bulunan kazalar 
Dahiliye vekaleti, bu ayın sonunda 

askerlik . hizmetlerini bitirecek maiyet 
memurlarım açık bulunan kazalara kay
makam olarak tayin edecektir. Açıklar 

bu tayinlerle de doldurulamadığı takdir
de uzun müddet vekillikle idare edilen 
kaymakamlıklar bilhassa doğu viliyetle
rindeki kazalara nakil suretiyle kayma
kamlar gönderilecektir. 

Vekalet dahiliye teşkilatı kanununun 
istediği vasıflarda kaymakam bulmakta 
müşkilat çektiğinden kanunda yapılacak 
ufak tadillerle tecrübe sahibi ve emek
dar dahiliye memurl.ı.nnı kaymak.amlığa 
terfi ettirmek tasavvurundadır. 

Bursa'dan gelen 
paraşütçüler 

Cumuriyet bayramında paraşütle at
lamalar yapmak üzere İnönü kaprrunda 
muvaffak olan 12 Bursalı planörcü şeh

rimize gelmiılerdir. 
Bunlar Bn. Müeddeb, Remziye, Ne

yir, Maide, BB. Şinasi, Abdürrahman, 
Ziya, Engin, Fikret, Cemal, Behset ve 
Hayreddin adında 12 gençtir. Ankara 
Türkkuşuna misafir edilıni,ılerdir. 

Japonya bizden tuz 
alıyor 

Gümrük ve inhisarlar vekaletine ge

len malumata göre, Japonya Çamaltı 

tuzlasından tuz satın almaktadır. Bu
nun 3 bin tonu sevkedilmiştir. Geri ka
lan 97 tonu da gönderilmek üzeredir. 

Muğlada yol faaliyeti 
Muğla, 24 (A.A.) - Muğla - Köycez 

- Fethiye yolu üzerinde müteahhide ve
rilen dokuz kilometrelik ~nin inp
atı bitmek üzeredir. Dolaman köprüsü
ne kadar devam eden menfezler kimilen 
betonarmeye çevrilmiıtir. Bu kı§ mcv· 
siminde Fethiyeye otomobil nakliyatını 
temin için tertibat alınmıştır. 

l tJtanbuldan. notlar: 
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Kaput bezlerinin tipleri
ni tayin eden karar 

Milli sanayiimizin mühim l!Ubelerin· 

den biri olan pamuklu dokuma sanayi· 

inin yersiz bir rekabetin tesiri altında 

kaldığı ve bu rekabetin bez vasıfları

nin bozulmasını intaç eylemekte olöuğu 

anlaşıldığından rekabetin doğurduğu b• 
lite bozukluğunu önlemek ve bundan en 
fazla müteessir olan kaput bezlerinin va• 
sıflarım tayin etmek üzere iktisad vek.1• 
letince, ticarette tağşişin meni ve ihra· 

catın mürak:abesi ve kontrolü hakkında .. 
ki kanunun verdiği salahiyete dayana• 
rak, bir liste hazırlanmıı ve vekiller he
yetinin tasvihiue iktiran etmiştir. 

Bu listeye nazaren Türkiyede doku" 
nan metre murabbaı 300/125 gram ara" 
smdaki kaput bezleri, apreve ha§il ha
riç, tayin edilen asgari vasıflar ve sik• 
}etlerdeki tipler üzerinden imal edile• 
cektir. 

Bir kmm tipler içirı teıbit edilen ip• 
lik numanfannın kontrol muayenelerirr

de +1.5 numara Toler:ı.ns kabul edile· 
cektir. Ancak bu tolerans tayit'ı edilen 
asgarl m1 sikletlerini Jeğiştirmc'!e bit 
sebeb teşkil edemiyecektir. 

Bezlerin imal ve islahında kullanılan 
haşil ve apre mikdan bez m2 sikletinin 
%15 ni tecavüz edemiyecektir. 

Bilfunum top uzunlukları 36 metre 

olacak ve bezler 70 - 7 5 - 80 - 85 - 90 -
100 - 110 - 120 .. 130 ve 140 sın. 

genişliklerde yapılacaktır. Gramajda 

değişiklik olmamak prtiyle enlerde Ü• 

tüsüz mallarda 1 sm.. ütülü mallarda 
2sm. tolerans kabul edilecektir. 

Muayyen bir tipte: tel adetleri sabit 
kalmak, iplik numaralarını kalınlaştır• 

mak ve iplik numaralarını muhafaza et

mek şartiyle tel adetlerini arttırmak su
retiyle müfteri lehine gramaj artırılabi

lecektir. Altı çözgü, altı atkı tiplerde 
bezleri imal eden müesseseler toplara, 

müessesenin ismin4 vekaletçe il.in edi
len numarasmı, Her genişlik ve uzunlu· 

ğunu silinıniyecek bir tarzda vazetmeğe 
mecbur olacaklardır. Aynca toplara 
marka vurmakta müesseseler gerbcst ka· 
lacaklardır. 

7 ikinci teşrine kadar fabrikalar ilan 
edilen tipl"r üzerinde imalatta bulunmalC 
mecburiyetinde tutulmu_şlardır. Stokla-

rın birincikinun sonuna kadar peraken· 
de ellere ge~irilmiş olması lazımdır. Bu 
müddet içinde perakende ellere geçiril· 

miyen mallar ilan edilen tiplerden han
gisine uygun ise o tipe göre damga vu-

rularak satılacaktır. İlan edilen tiplere 

1 
uygun olmayan mallar cvsafça kendile
rinden bir derece aşağı tiplere göre dam .. 

galanacaktır. 

A k a y ı n y e n i i s k e l e s t . 
"l - Akaym yeni is- • 

kelesinde, berber dükka
nı olmayabilirdi. Fakat 
şehir ve şehir dı111 yol
cuları için mutlaka bir 
gardroba ihtiyaç vardı. 
Bu, Akay için ayni za· 
manda karlı bir iş olurdu. 

2 - Toz, kir, koku, 
ter, kalabalık düşünü
lerek iskele içinde hava 
değil?tirme tertibatı ya· 
pılabilirdi. 

3 - Büyük salon ta
vanı camlanarak aydın• 
!atılabilirdi. 

4 - Demir parmak· 
lıklr kapılarda iptidai 
asma kilit an'anesinden 
vaz ge_çilebilirdi. • 

5 - Temizleme güç· 
lü&ü düşünülerek dış 
merdivenlerin kenarlan 
açık bırakılabilirdi. 

6 - Memurlann yat· 
ma ve dinlenmelerine tah
sis eclilen ikinci kat o· 
daları, yolcuların gör· 
miyecekleri bir yere ko-

nulabilirdi.,, 
Bu notları yeni is

kele için dinlediğim ten• 
kitler arasından seçtim. 
Birde iskelenin ren&io:İ 
beyenmiy~rlar ; 

'' .. bilhassa rengi iske
leyi kızağa çekilmiş va· 
pura benzetiyor, ağulat
tırıyor, kabalaştırıyor .. ., 

Diyorlar. Akay'm bü
tün bu söylenenler hak· 
kında ne düşündüğünü 
bilmiyorum. Eğer aksine 
kanatleri yok ise bun
lardan istifade edebiliT. 

* 
Fakat ben; yerine 

konduğu gündenbcri hal· 
kın, Akay'm bu cidden 
mükemmel işini beğenüp 
beğenmemesine değil, o· 
nu bir an önce eı;kisine 
benzetmek için sarf etti
ği gayrete dikkat edi
yorum. 

Daha şimdiden kişe· 
ter, pencerelerin önle· 
rindeki bronzlar, cilfilı 
veya boyalı tantalar
renklerini deği~tirmcye 
b:ısladılar. Yolcular va· 
pu~a girerken ayaklarını 
boyalı demir parmaklık· 
tarda temizleyorlar, bir
birlerinin yüzüne baka· 
rak, omuzlarından aşıra· 
rak yere tükürüyarlar. 
Kim bilir, açıldığı za• 

. man gazino_ ne olacak ? 

Kadıköy iskelesini, 
iskele gazinosunu, kirli 
duvarları, eıki tahta eş
yaları, tozu alınmamış_ 
camları korkarak düşü· • 
Jıüyorum. 

* 
Şehirde bütün şart• 

tarın aleyhde olmasına 
ra.;men, acaba Akay ya~ 
ma hüsnüniyetini ta;
mamlay.ın bir kararla btl 
temizlik işlerini yoluna 
koyamazmı ?. Aksini ya• 
panları belediye nizam• 
namesine göre cezalan• 
du·arak, temizlik için 
çalışanları\ yanlı~ ya~ 
tıklarım dogrultarak. va .. 
purlarını, iskelelerini, gar 
?.inolarmı daimi bir koll"' 
trol altında bulundura• 
rak müesseselerinde pi .. • 
liği mahkfım edeme.ztni? 
Akayın yeni eseri" biz4 

ümit verecek kadar par· 
lak olmasaydı, ondan İs .. 
tanbulda ; lstanbulun h~ 
bir sokağmda, lıi~ bir 
nakil vasıtasında, hi2 
bir umumi yerinde mev• 
cut olmayan şeyleri is· 
temeğe cesare t demez• 
dim. 

N. H. Atay 
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iSPANYA 
lspanya'daki kanlı rejim lcavgası· 

•• Avrupaya bulaşmaması için, Fran
tl'ıun tetebbüsü ile, A vrupanın belli· 
...,ı devletleri bitaraf kalmayı kabul 
tfraişler ve bu bitaraflığı kontrol et • 
illet üeure de Londrada toplanır bir 
"ademi müdahale komitesi" kurmuı • 
ltrdı. 

Bu komiteye, Portekiz hükümetl, u
llııı müddet katılmak istemedi. Niha • 
,et, birçok şartlar koıarak geldi, komi· 
feain içtimalarrna iştirak etti. Fakat 
6Gtün bu itler oluncaya kadar, lspan
h'daki mücadelenin askeri neticeleri, 
lfadrid hükümetinin bugünkü ümidsiz 
'ta~iyetini bazırlıyacak kadar inkişaf 
ttıniş bulunuyordu. 

Ve bir yandan da doğru yanlış, se
bebi; ~bebsiz, §silere ltalya, Almanya 
l'e Portekiz, Madrid hükümetine de 
)'ransa ve Sovyet Rusyanrn yardım et
tikleri ileri sürülüyordu. 

Bu iddialar nihayet "ademi müda
lıaıe komitesı'" ne aksederek, Sovyet 
ltusya'nın, §si/ere yardım yapılıp ya • 
P•lmadığınrn tablcik t!dilmesi talebi ile 
'-ınamlanınca, Portekiz delegesi hid • 
d~ ve şiddetle komiteyi terk etti. Ve 
O ıan bu gün, Almanya, ita/ya ve Por
tetiz'den cevab beklenmektedir. Bu ce
l'ab/arın bugün gelmeğe baıladıkları an
lqz1maktadır. 

Cevablarda, Madrid hükümeti ile 
Sovyet Rusya'nrn iddiaları reddedildi· 
fi gibi mukabil iddialar serdi ihtiyat• 
ljrlığı da unutulmıyarak, Sovyet Rus
>'anın yapmış olduğu yardım/arza bir 
listesi verilmektedir. 

Şimdi ne olacaki' 
Tabii, bu sefer, yardımda bulunup 

&ıüunmadığı sorulacak.. Ve tabii, Sov· 
)'et Rusya da, karp tarafın iddiaların· 
da hiç bir doğru taraf bulmryacak. 

Mesele bununla kapanacak mı? 

Çünkü, asri doğru hareket, komite • 
ilin yardım yapıp yapmadığını herkes· 
fen sormakla beraber ,ortaya atılan id
diaların doğru olup olmadıklarım, bir 
de kendi vasıtaları ile tahkik etmesi o
lurdu. Komitenin elinde, bu gibi vası
talar var mıdırl Hig zannetmiyoruz. 
Olsa bile, tahkikat'ın kardeş harbından 
loara bitmesi pek muhtemeldir. 

- Şu halde, komite'ye, ne lüzum 
'tı'ırdı? Ve komite'den önce, bitaraflığa 

lŞLERl 
ne lüzum vardı,.. Hidisenia c~reyan 

tarzı bu suali pelc haldı gösterdiği bal• 
de, komite'ye ve bitaraflığa lüzum g6-
renler, bu iki adım uyesinde, daha ba
yük bir tehlikenin önüne geçildiğinl 
söyliyeceklerdir ki, bu da doğrudur. 
Yalnız, bunların artık yavaş ravaı ka
naat getirmeleri lizımdır ki, tehlikeyi 
daha geç bir tarihe atmak, tehlikeyi Ot• 

tadan kaldırmak demek değildir. 
Netekim, Sovyet Rusya'nrn "ademi 

müdahale komitesi''nden geri çekilece
ği hatti çekildiği söylenmektedir. Bun
dan baş1ca, Katalonya'nm lspanya'dan 
ayrılarak müstakil bir devlet olacağı 
pyialarr dönmektedir. Yani Madrid 
düştükten sonra, lspanya generallerin 
diledikleri şekildeki idare ve rejime 
terkolunarak Katalonya, demokrat ve 
halkçı kalacaktır. 

Buna 1carşı tarla yani, bir yanda ge
neraller ve bir yanda da katolik kilise
si ile yabancı sermayeler razı olacak 
mıl Çünkü yabancı sermayeler için 
asıl 1cata/onyadalci endüstriel alaka ve 
menfaatleri mühim olsa gerektir. Ve 

bunun içindir lci zaten, bütün bu kar • 
det harbı sırasında, bu sermayeleri ya
tırmış olan zümreler ve memleketler~ 
açıkça yahud gizliden gizliye hep isı 
generallerin tarafını tutmuşlardır. 

Binaenaleyh, Katalonya'nın istikli· 
/ini temin edici bir müdahalenin ya• 
prlması beklenemez. Kaldı ki, Kata
lonya hükümeti, bir taraftan muharebe 
deva mederken, bir tarafta en ileri sos· 
yal reformları tatbik ederek adeta sos• 
yalist bir idare tarzına geçmekten çe· 
kinmemiştir. 

Şu halde, Madrid'in düşmesi biç bir 
ıey hal/etmiyecelc ve boğazlaşma de
vam edecektir. "Ademi müdahale ko
mitesi" nJ vazifesini yapmağa davet 
~en kuvvetler (ingiliz işçi partisi, fran 

szz ballı: cephe$1 hiikOmetl, Sovyet Rus• 
ya v. s.), her halde bu mülahazalar do
Jsyısiyledir ki. ''Madrid bükümetini 
lcurtaramadılc, bari Barselon hükümeti· 
ni kurtaralım'' demekte ve buna göre 
hareket eylemektedirler. 

Binaenaleyh, tehlike ortadan kalk
mamış, olsa olsa kısa bir tecil~ uğra-

BURHAN BELGE 

General Eydeman 
(Baıı 1. inci say/ada) 

Dün sabah latanbula gelmiJ olan sov
)tt Rusya Al80viaokim kurumu ba§kanı 
lcneral Eydeman ve- refakatindeki ze
._tı getirmekte bulunan Jan Rustuda 
~lpuru türk kara aulanna girerken türk 
laava kurumu batkanı Fuad Bulcaya tel· 
•izle ıu telgrah göndermiftir. 

"Doat Türkiye cumuriyeti kara su
larına girerken ai.ze ve idare ettiğ'iniz ku
tuaı uilanna dostluk .elimlanmı gön· 
deri yorum.'' 

teneral Eydeman İstanbul 
mathuabna beyanatı 

latanbul, 24 (AA.) - Sovyct Tay• 
tafc Kurumu Bafkanı ve Kolordu Ku· 
biandanı general Eydeman, bugün U• 

lt 1 ı de, htanbul matbuat mümcaille• 
l'ini Perapalu otelinde kabul etmittir• 
f Misafir ıeneral, matbuat mümessil· 
atrine refakatinde bulunan Sovyet Ha· 
._ Kurumu plinörciilük fUbcai mildil· 
tii binbqı Minof'u, hava birliğinin pa· 
ta,ütçülük hocalarından yiizbatı Şmit'i, 
lıloakova Hava Kurumu parqüt hocaaı 
••yan Nikolayeva'yı takdim etmiştir. 

Bu Uç miaafirden birincisi dünya
lltn en maruf plinörcülerindcn biridir. 
~üzbafı Şmit, parafütçülüğün çok iter• 
ledlii ıovyet memleketlerinde 178 de
fa atlama yaparak rekor teaia etmit de. 
lerli bir bava zabitidir. 

Bayan Nikolayeva, obijenıiz 7000 
blettedcn atlamak suretiyle bu aahada 
teni bir dün;t-a rekoru teaia Ctmiftir. 

General, arkada91arı hakkında ha· 
l&at verdikten aonra memleketimizi zi• 
~t intiıbalarmı 9u aurctlc izah et· 
bıittir: 

"- TUrk topraklarına ayak basar 
1-aamz duyduğum büyük sevinci aizc 
layikiyle ifade etmekten acizim. Doat 
bıiUet tarafından gördüğüm hüanU ka· 
bu1 beni çok mütehauia bıraktı. İki 
İloat millet ve memleket aruındaki mü· 
1'aaebetleri takviye için, memleketimin 

ve milletimin muhabbetlerini getirmek 
üzere geliyoruz. Sovyet Hava Kurumu· 
nun Bafkanı bulunmaktayım. Bu cemi· 
yet gönüllü tovyet aporcularından mil· 
te,ekkildir ve cemiyete dahil olan her 
azanın aaıl gayesi memleketimizi mel• 
huz taarruzdan korumaktır. 

Hepimiz, gerek ben, gaek cemiyetin 
aair azim Türk:iyede inkişaf etmekte o
lan hava muvaffa.kiyetlerini büyük bir 
dikkatle takib ediyoruz. Türk havacıla
nmn son urnanlacda elde ettikleri mu
vaf f akiyetler bizde takdir hialc • 
ri uyandırdı. Bu· aporda yeni olan 
tiltk gençlerinin muvaffakiyetleri kud. 
retli bir milletin evaafını tebarüz ettiren 
bir huauliyet olarak kaydedilebilir. 

Türk ve 10V7et hava kurumlan ara-
11ndaki miinaaebet reni c\flildir. Fakat 
türk hava kurumu batkaıu Fuad Bulca'. 
nm aovyet memleketini zi~reti bu mil· 
na.ebetlerin inJdpfı üzerinde kayde de
ler tesirler husule getirmiftir. Fuad 
Bulca'nın phaında, genç olmasına rai· 
men parlak bir inkipf vadeden türk ha
va sporculuğunun tetldlitçııunı gördük. 

Türk topraima ayak basar basmaz 
dost bir ban teneffüs ettiğimizi qikir 
surette farkettik. Gerek türk hava kuru
munun, ccrck askeri makamatın, ger~k-
1e türk camiaamın bana ve arkadaflan
ma cöaterdilderi candan alaka ve hüanil 
kabule karp derin teıekkürlerimi sun
mayı vuif e bilirim. Matbuatının, tilrk 
camiasına ve hava kurumu bafkanı Fuad· 
Bulca'ya bu tcıtkkürleri iblağ etmesini 
rica ederim. 

SOVYET RUSYA'DA: 

B. Litvinofun istifası 
yalanlamyor 

Moakova, 24 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: B. Litvinof'un mevhum is· 
tifası hakkında ecnebi gazetelerde çı· 
kan haberler 10vyet aleyhtarlığının men• 
fi b4: tecellisi olup tamamiylc aaılaızdır. 

ULUS 

1 HABERLE 
FRANSA'DA: 

Radikal kongresinde 
B. Heryonun nutliu 

Biarritz, 24 (A. 
A.) - Radikaller 
kongresinin ikin· 
ci günü, aza ara
aında infirahı mu
cib olmU§tur. Bu. 
nunla beraber ma
li münakaşalar, pa. 
ranın kıymetten 

düşürülmesi hak-
kında bir takım B. Heryo 

nokati nazar ihtilafları meydana çıkar
mıştır. 

Dış sıyasa hakkındaki görüşmeler 

kongre azasının bu husustaki tam fi· 

kir birliğini meydana koymuştur. 

B. Heryo, habef meselelerindeki mu
vaffakıyetaizliğine rağmen Cenevreye 

kartı inancını beyan etmiş ve alınan • 

sovyet uzlaıma ihtimallerine yegane en

gel olabilecek fransız - aovyet paktının 

muhafazası lehinde bulunmuştur. 

B. Heryo, 1932 de kendi teşebbüsü 
ile imzalanmıt olan ademi müdahale 

uzlaşmasına riayet edilmek lüzumunu 
da teyid eyledikten sonra, fransız • al· 

man yakınlaşmasına da taraftar oldu
ğunu söylemiştir. 

Umumi kanaat, radikallerin halkçı 

cephe ile işbirliği etmekte devam ey· 
liyecekleri merkezindedir. 

Marksistlerin bir nümayi~ 

Paris, 24 (A.A.) - Pariate kışlık 
sporlar sarayında yapılan bir nümayiş 
esnasında söz alan marksist sendikalar 
genel sekreteri Juho, fransız işçileri

nin İspanyol cumuriyetini müdafaa et· 
mek için toplanmaları lazımgeldi~ini 
aöylemiştir. 

B. Juho, Madrid hükümetine doğru
dan doğruya müzaharet edilmesine ta· 
raf tar olduğunu bildirmiştir. 

B. Blumqn söyliyeceği nul•ıkJar 

Paris, 24 (A.A.) - Batvekil B. Leon 
Blum bugün öğleden sonra bir nutuk 
vermek üzere, tayyare ile Tuluza ge-

lecektir. Oradan da, Narbona gidip, ya· 
rın da orada bir nutuk aöyliyecektir. 

Paris, 24 (A.A.) - B. Leon ·Blum'un 
yarın Marbon'da vereceği nutuk saat 

15,30 la Paria radyoau ve radyo Kolon· 
yal ile de neşredilecektir. 

SON DAKiKA: 

lNGIL TERE'DE: 

Loid Corcun bir nutku 
Londra, 24 (A. 

A.) - Mançes
terdc bir nutuk 
veren B. Loyd 
Corc dernittir ki: 
••- DünayaJI kur
taracak olan ne ih
tilaller, ne hükü
met darbeleri ve 
ne de diktatörlük
lerdir. Demokrasi 
bütün diktatörlük-
lerin başaramıya- B. Loyd Corc 
cağını hem de fazlasiyle başaracak kud
rettedir." Bundan sonra bilhassa İngil
tere'nin silcihlanma politikasına şiddetle 
hücum eden hatib bu siyasetin, önle
mek istediği felaketi bilakis tecil eder 
olduğunu söylemiştir. 

Hatib müşterek emniyet ve umumi 
silahsızlanma esaslan üzerine kurulmuş 
milletler cemiyetinin nüfuzunun takviye 
edilmesini söyliyerek fransız ve sovyet 
ordulannın dünyanın en kuvvetli ordu
lan olduğunu kayd ve İspanya hüküme
tine silah verilme~esini takbih eylemi§ 
ve demiştir lCi: 

"'-Böylece, guya bitaraf görünerek 
mütecavizi himaye suretiyle Habeşis

tan'a karıı yapılan hata tekrar edilmek
tedir.'' 

UZAK ŞARK'DA: 

Çin - japon göriişmcleri 
yarıtla kaldı 

Tokyo, 24 (A. 
A.) - Çin hükü
meti reisi mareşal 
Şan Kay Şek ile 
Japonyanın Nan. 
kin elçisi arasın

da iki memleket 
münasebetlerini u
mumi bir tarzda 
tanzim için yaplı
makta olan müza
kereler hiç bir ne
ticeye varmamış- B. Şan Kay Şelc 
tır. Çinin Tokyo elçisi hükümetinin nok
mıt ve bazı meseleler üzerinde kısmi 

tai nazannı japon dış bakanlığına anlat
müzakereler yapılması yolundaki Çin 
teklifini tekrarlamıştır. Japon dıJ bakanı 
bu teklifi derhal reddetmiştir. 

Gazeteler mareşal Şan Kay Şek'in 
mütemadiyen artan mukavemetini bazı 
ecnebi devletlerin müdahle ve tesirlerine 
atfeylemektedir. 

Portekiz İspanya ile siyasi 
münasebetlerini kesti 

\ 

Lizbon, 24 (A.A.) - Portekiz hüldl
meti lapanya ile diplomatik münasebet· 
lerini kemııittir. Porteldz'in bu karan, 
harici1c nazın tarafından İapanya elçi

al B.Albomoz'a verilen bir nota ile bil
dirilmi§tir. Portekis'in Alikante'deki it
cilderi bu limanda demirli duran bir harb 
cemiaine binerek Lizbon'a dönmek için 

emir almıttır. 

Parla, 24 (A.A.) - ispanya ile dip

lomatik münasebetlerin kesilmeli bak

landaki Portekiz hilkümeti tarafmdan 

nqredilcn tıeblii aiyual mahfillerin dik

katini çekmektedir. 
Bu mahfiller mevzuu bahis tebliti'1 

Franko htıkilmetinin tanınmaaı demek 

olduğunu ibaaa etmektedirler • 

Almanya, İtalya ': e Portekiz general 
FrankohükUmetini tanıyacaklar mı? 
Pariı, 24 (A.A.) - Madrid ile Liz· 

bon aruında aiyaal milnuebetlerin ke· 
ıilmeıinin vahim akialer doğurmasın• 
dan korkulmaktadır. Filhakika bu inkı· 
taı, Burgoe hUküınetinin Lizbon. Ro
ma ve Bertin büıkümetleri tarafından 

tanınması kararı takib edecektir. Bu 
auretlc İtalya. Almanya ve Portekiz 

hilkUmetlerl, kendileri için ispanya· 
nın kanuni bükümeti olacak olan gene• 
ral Franko hükümetine kanunen aillh 
ve mühimmat verebileceklerdir. Bey• 

nelmilel vaziyet, iki devlet grupu ta• 
rafından lapanyadaki iki muhtelif hil
kümct tanındığı zaman içinden çıkıl· 
maz bir hal alacaktır. 

Milletler Cemiyeti konseyinin içtimaa 
çağırllması kuvvetle tahmin ediliyor 

Paria, 24 (A.A.) - Milletler cemi
yeti mahfilleri cemiyet konseyinin Mo1-
kova veya Madridin talebiyle aovyetle
rin ademi müdahale itilifından çekilme· 
leri üzerine yakında toplantıya çağınla· 
cainu kuvvetle tahmin etmektedirler. 

Bu mahfiller, aovyetlerin kararının 
vahim akialcri olabileceğini ilave edi

rorlar. Cenevredeki daimi murahhaslar 1 
vaziyetin inkitafına intizaren tetik Uze· 
rinde bulunmaktadırlar. 

Donanmamızın Faler 
limanını ziyaretinin 
yunan gazetelerin

deki akisleri 
Atina, 24 (A.A.) - Türk donanma

sının Falor limanım ilkteşrin sonları• 
na doğru ziyaretinden bah~den gaze
teler türk donanmasının ilk defa ola· 
rak dostca yun:ı.n sularında demirleye
ceği kaydetmekte ve türk • yunan do
nanmalarının şarki akdeniz sulhunun 
muhafazası yolunda siyasi bir alet ya• 
pan iki memleket arasındaki dostluk 
münasebetlerini belirtmeketedir 1 

YUNANISTAN'DAr 

Kıra) A lcksandr ve kıraliçe Sofi
nin naşlan Yunanistana 

getirilecek 
Atina, 24 (A.A.) - ltalyada Flo

ransada bulunan kırat Kostantin ile kı· 
raliçe orga ve Sofi'nin naaşları ikinci· 
teşrin sonlarında yunanistana getirile
cek törenle gömülecektir. Bu tören için 
hazırlıklara ~aşlanmııtır. 

B. Metaksas siyasi ve mühim 
bir nutuk söyledi 

Atina, 24 (A.A.) - B:ı.ş.bakan Me
taksas bu akşam Selaniğe hareket et
miştir. Yarın sabah yeni sene tedrisatı• 
nın açılışında bulunacak ve sonra eh 
eski muharibler tarafından tertib olu• 
nan mitinge giderek orada çok mühim 
siyasi bir nutuk söyliyecektir. 

POLONYA'DA: 

Polonyanın da Belçika gibi bita• 
raflık planı tasarlanıyor 

Londra, 24 (A.A.) - Star gazetesi
nin öğrendiğine göre, B. Eden almaıı
ya ve sovyet rua arasında olan polon
yanın bitaraf olarak ilanı planını tasar
lamıştır. Bu plan B. Beck'in londrayı 
ziyareti esnasında görüşülecektir, 

Univenitede bir hadise 
Varşova, 24 (A.A.) - Politeknilr 

mektebi ile Luow üniversitesinde ya• 
hudi aleyhtarlığı ba§ güstennit ve ta
lebe, yahudi arkadaşlarını, hususi sıra• 
lara oturtmak istemişlerdir. Taarruza 
uğrayanları kurtarmağa koıan bir lehli 
ve dört yahudi talebe oldukça afır ya
ralanmışlardır. 

Derseler tatil edihnittlr. Müteaki
ben, talebe sokaklarda nümayiı yap
mışlar ve yahudi ticarethane nhiblm· 
ni hırpalamıtlardır. ------
ALMANY A'DAl 

Eınden yola çıktı 
Berlin, 24 (A.A.) - Alınan emdea 

kruvazörü bu aabahCauliari limanından 
hareket etmiptr. Bu kruvuör Bulıaria 
tanda Varnara &itmektedir. 

Fon Ribbentrop Londraya 
harek~t etti 

Berlin, 24 (A.A.) - Almanyanın 

Londra büyük elçiliğine tayin edilen B. 
Ribbentrop yarın vazifeli bqma hare
ket edecektir. 

Yeni bir hava lokarnosu teklifi 
Roma, 24 (A.A.) - İJi haber al&aa 

mahfillerde beyan olunduğuna göre al· 
man hava nazır muavini general Milcllıı 
ıeneral Valle ile görütdüiU sırada in
giltere'nin ittirak eyliyeceii bir nm 
yeni hava lokamoau teklif eylemi~ 
İngiltere'nin ittirakinden aonra, bu lo
karno'ya franu'nm ittiraki iatenecek· 
tir. 

lSVlÇRE'DEı ------·· 
Yeni milli müdafaa tahslsah 
Bem, 24 (A.A.) - laviçre hükümetl 

ukeri istikraz ile elde edilen 335 milyoa 
frangın hepsini mi1U müdafaaya tahlili
ne karar vermi§tir. 

Yeni bir İd§e beyanname.ei 
Bertin, 24 (A.A.) - late ve ziraat 

bakanlığı bütün memlekette taze ve ku
ru et fiatlannı tanzim eden bir emirna
me nqretmiftir,, 
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SON GUNLERIN MUHtM HADlSELERI .~ 
~ 

Otarşilerin sonu~ birleşik devletlerin iktisadi 
Almanya ·İtalya görüşmeleri 

kalkım.ası, 

Frnagın kıymetinin diişürülmesi :t'e bunu 'lxı§ka paraların da takib etmeal, son 1ıa/talar İf:in(le 
elwıwnıik meseleleri ön pliina geçirdi. Bir inci yazı, frangın devalüasyonunun I talya ve Al
mar.ya gibi otarşik memleketlerde doğura cağı tesirleri tahlil etmektedir. 

.:-,; 4:;. 

lldnci yazı, B. Ruzı:elı'in iş ba~ına geldiği 
ekonomik ııaziyeti luıtırlatllklan Bonra, o 
kalkınmayı anlatıyor: 

Bır<llarda Amerikanın ,·,,.ı·nde bulım.d!:;;ıı " ·d • •• t" umı :nz 
wmandanberi bu memlekette görülen e_ı·onomik 

Kont Ciano'nun Bertin yolculuğu da, Bon günlerin miihim Biyasi hiidiselerinllen biridir. Noye 
Ziirlıer Sayıung gazetesinin Roma muhabiri, mevsuk kaynaklardan aldığı /ıaberlere istinaden 
bu seyalıatin gayelerini izalı etmektedir. 

Lyon'da çıkan Progres gazetesi yazıyor: 
Bilindiği gibi İtalya lireti devalüe etti ve gümrük tarife • 

leri hususunda bir ıma tamamlayıcı tedbirler aldı. Almnaya
da:-husule gelmi şolan para uzlaşmasından çok telaşa düştü ve 
harici ticaret için kısmi bir inhisar yaratmakla endişelerini 
açıklamış oldu. 

Bu iki memleketin iktısadi siyasetleri göz önüne getirilin
~ bu hadiselerden çıkarılması lazımgelen neticeler derhal 
farkedilir. Otarşi rejimleri, yani sımsıkı kapalı milli sistem
ler inhitat devresine erişmiştir. Hadiselerin seyriyle iflasa 
sürüklenmemek için hiç bir memleket çok fazla yüksek duvar• 
larla kendisini dünyanın diğer taraflarından ayıramaz. 

Faşist İtalya ve nazist Almanya mutlakiyetçi bir rejim 
içindedirler ve her bakımdan bu sistemi tatbik etmektedirler. 
Bilhassa kendi iç yasalarını kendi ihtiyaçlarını karşılamaya 
hasretmek, memleketlerinde ihtiyaç duyulan bütün maddeleri 
hatta bu hususta en iptidai Ş:artlar mevcud olmasa bile yetiş
tirmeye çalı\'mak, başkalariyle me~ul olmaya lüzum kalma· 
dandan kendi kendilerine yetmek isteğindedirler. Bu memle
ketleri idare eden diktatörlükler, bu suretle, askeri gereklik
leri karşıladıklarını ve aynı zamanda, iktısadi faaliyetleri ken
di keyiflerine göre taıuim etmekle otoritelerini tahkim ettik· 
)erini sanıyorlardı. Bilhassa bu yoldan işsizliği ortadan kaldı· 
racaklarını tahayyül edyorlardı. B. Hitler, şimdiye kadar dı • 
9ardan getirilen maddelerin yerine "ersatz" !arını koymayı 
tavsiye ettiği gibi, B. Musolini de şarki Afrika harbinin de • 
vami müddetince, altın ihtiyatı tükenirken, yabancı maddeleri 
memlekete sokmamak için adeta aşılmaz bir sed yükseltiyor
du. Roma ve Berlin, bir yandan doktrin prensiplerine, bir 
yandan da vaziyetlerinin icablarına uyuyorlardL 

Hakikatte, daha epice zaman önce otraşinin tehlikeler ve 
)layal inkisarları doğurduğu farkedilmişti. İşsizlik ltalya'da 
ve Almanya'da gene mevcuddur ve işçiler bir demir kafes 
içinde mahfuz iseler de vaziyetleri pek gıbtaya değer değildir, 
Şımdi fransız devalüasyonu ve hemen her tarafta bunun neti
cesi olan paraların hizalaıunası, otarti inşaatında geniı rah· 
ııeler açtı. 

Filhakika, İtalya ile Almanya, dövizlerinin kıymetini mu• 
hafaza etmek istedikleri takdirde, hem yabancı mahsullerin 
yeni bir hücumuna maruz kalacaklar, hem de yabancı piyasa • 
ların kendilerine kapandığını göreceklerdir. Çünkü dışarının 
mahsulleri onların müstehtiklerinc iç fiatlara nazaran çok da
ha aşağı fiatlarla arzedilecek ve yabancı müşteriler yüksek 
kurlar karşısında süratle azalacaktır. Demek ki, hem nasyonal 
aosylist, ve hem de faşist rejim için ya dövizlerini devalüe et
mek, yahud işsizliği derhal artıracak olan bir iktısadi yıkılıp 
ınahkfun kalmak şıkları karşısında bulunmaktadırlar. 

Otomobil endüstrisi ve ağır endüstri, maliye ilemi ağır a.Ii
sak yürüyordu. O zamanın tek bahtiyarları her sene on mil. 
yonlarca safi gelir temin eden gangsterlerdi. Bunlar gerek iç
ki kaçakçJlığı yaparak ve gerekse süd ve &0ğaıı ticareti üze • 
rinde tatbik ettikleri tethişçilik sayesinde yaşamak imkirunı 
buluyorlardı. Binlerce işsiz sokak başlarında elma satıyorlar 
ve Birleşik Devletlerde ilk defa olarak marksist doktrinler 
halk arasına yayıL"Dak fırsatını buluyordu. 

. ~~t~ Ruzvelt o zaman iş başına geldi. 19~2 ilk teş,ininde 
seçıldıkten sonra 1933 mayısında iktıdarı elıne aldı, partisinin 
113 yeni saııdalya kazanmış olduğu bir kongrenin müzahere• 
tine dayanıyordu. Bankalar bu mesud hadisenin şerefine ka
pılarını kapadılar ve devalüasyon yapıldı, 

İnanlı nazariyecilerden mürekkeb bir ekip'in yardımiyle 
N. R. A. kalkınma hareketine koyuldu. 

Eskiden alınmış olan tedbirler zirai sürprodüksiyon'a ve 
hacizlere sebebiyet vermişti. Diğer taraftan 1930 dan beri A· 
merikanm hususi hayir cemiyetlerine terkedilmiş olan işsizle
re yardım işi nefes darlığına uğramıştı. Buhranın en ı,iddetli 
devresinde bu yük de belediyelerle hükümetin üzerine yükle· 
tildi. Yavaş yavaş hususi endiiıstride ve ı:iraatte münhaller açıl
maya başladı ve orman sahasındaki çalışmalar 300.000 kişiye 
ve diğer yol, sulama ve sair bayındırlık işleri milyonlarca in
sana iş temin etti. 

Bununla birlikte işsizlerin sayısı bugün de' çok kabarıktır. 
On beş yerine on iki milyondur. Bazı insanların aynı zaman
da bir işle işsizlik yardımını 'ahıslarında topladıkları hatıra 
gelebileceği için işsizlerin hakiki yekfınu 7 milyon olarak tah
min olunabilir. Bir sene zarfında yükletilen vagonların sayısı 
1928 deki rakama varmaktadır. Otomobil endüstrisi 1929 a na
zaran kapasitesinin beşte dördü nisbetinde çalışmaktadır. Bor
sada kote edilen başlıca kıymetler 1933 den beri iki miali de
ğerlenmişlerdir. Petrol endüstrisi 1929 daki randımanını ya
vaş yavaş elde etmi~tir. 

Amerikanın mecmuu serveti harbtan önceki 192 milyar do
lara ve 1932 deki 240 milyon dolara karşılık geçen sene 300 
ınilyar dolar olarak tahmin edilmişti. 

Bu kadar göze çarpıcı olan bu kalkınmayı demokratlarm 
iddialan veçhi le bir tek adamın eserine mi atfetmek lazım
dır? Yoksa cumuriyetç.ilerin kanaati veçhile yalnız zaman un· 
suruna mı, yani iktısadt dalgalanmaların tabii bir neticesine 
mi atfetmek lazımdır, ya da, kredilerin semereli kaynağı o
lan devalüasyonun bu yeni refahın husule gelmesinde rol oy
nadığı mı kabul edilmelidir Emerson'un dediği gibi evi zi • 
hin yapar, fakat ev zihni ihtiva eder. Avı:upanın manzara· 
siyle bu kadar canlı bir tezad t~kil eden Amerikanın bu yeni 
ve mesud ikliminin teşekkiılünde insan iradesinin olduğu ka
dar tesadüfün de büyük bir hissesi vardır. 

Goethe'nin meşhur piyesinin '.itan - ı 
ramanı demir elli Götz von Berlich
ingen sağ kolunu 1504 de Landshud 
muhasarasında kaybetmiş ve Olnhau' 
ıen'deki bir demirciye demir bir el 
yaptırmıştı. 

* İkinci Pun muharebeleri esnasında 
bir kolunu kaybeden Sergimı Silus ad
lı bir Roma muharibi de demir bir el 
kullanırdı. Bu adamın harblarda tak -
ma koliyle yaptığı kahramanlıklar dil
lere destandır. Silus'un maceralarıru 

anlatan romalı müverrih Plinius diyor 
ki: ''Diğer kahramanlar insanları mağ
lüb etmişlerdi, fakat Sergiua Silus 
mukadderatı mağlub etti.'' 

* Malaryanın müvellidi olaark bir ne-
vi basillerin mevcud olması icab ettiği· 
ni ilk defa romalı doktorlardan Varro 
düşünmü~.tür. Bu adamın yazdığına 

göre bataklık yerlerde gözle görülemi
yecek kadar küçük canlı mahHiklar üre
mekte ve hava tarikiyle ağız ve burun
dan vücude girerek mukavemetsiz bün
yelerde intan vücude getirmektedir. 

* 1726 senesinde holandalı doktor 
Knott yukardakine müşabih şeyler dü
tünmüş ve teneffüs tarikiyle vücude 
girip verem hastalığını doğuran küçük 
mahlUklardan bahsederek bu mahluk
ların hastalığın sirayetine de sebeb ol • 
duğunu söylemiştir • 

* İnsan tükrüğünde ilk defa baltteri 
gören zat Leewenhock isminde bi.r dok
tordur. (1683) 

* Vitruvius'un yazdığı tarihin onun-
cu kitabının dokuzuncu faslında anla • 
tıldığına göre, eski Romada taksili ara· 
balar kullanılırdı. Bu arabaların dingil
lerine ilave edilen bir nevi tertibat var
dı. Arabanın altına tesbit edilmiş broruo: 
bir kabın içine yola çıkıldıktan aonra 
her milde bir kere bir taş düşer ve ses 
çıkarırdı. Kaç taş düştüğü sayılırsa 

anlaşma devletlerine de teşmili bahsm 
mevzuu olmıyacağı gibi, Viyana'daki 
İtalyan. Avusturya macar konferan
sı da konuşulmıyacaktır; çünkü İtalya 
hükümeti, porotokolun bütün tefrerua· 
tiyle şümullendirilmesinin konkre im
Jı:anlarım henüz derpiş etmiş değildir. 

D~çe s~ratle birinci şık lehinde kararını verdi. Sisteminin 
pre?sıplerı~den. birinden vaz geçmek kendisine ne kadar ağır 
gelırse gelsın, lıreti düşürdü; kontenjantmanlarla gümrük du· 
~arlarını. azalttı. Otarşi ölmü~ değilse bile mahk\im olmu~tur. 
.uunun sıyasi neticeleri ne olacaktır? 

Her şeye rağmen, İtalya, Tuna me
selesinin ancak Roma protokolu üze· 
rinde yürümek suretiyle baştan aşağı 

düzeltilebileceği ve hem de şu şartla 
ki, İtalya ile Küçük Anlaşmanın biribi
rine yaklaşması protokolun temelini 

Almanya • İtalya görüşmeleri teşkil etmesi lazım geldiği fikrindedir. 

Noye Zürher Saytung gazetesine Rornadan bildiriliyor: Bundan başka, İtalya Küçük anlaşma ile 
Mevsuk kaynaklardan haber alındı~ına göre, İtalya dış ba· siyasi bir kollektif teşekkül olarak hiç 

kanı Kont Ciano ile Hitler arasında yapılacak olan görüşme· bir .zaman görüşmelere yanaşmıyacak • 
lerin siklet noktasını Lokarno meselesi teşkil edecektir. tır. Olsa olsa. küçük anlaF!ayı teşkil 

İtalyanın beşler ,konferansına dair İngiltereye ~ereceği c~~ eden devletlerin her biriyle ayrı ayn 
vabınr, Kont Ciano nun Almanyadan avdetine talık edecegı müzakereye girişecektir. 

liaç mil mesafe liatedildiği de meydan 
çıkardı. 

Roma muharrirlerinden Julius Ca 
pitolimus yazdığı bir biyografi'd 
"hayvansız giden arabalardan'' bahset 
mektedir. Bu arabanın tekerlekleri bu 
susi bir tertibat ve çok akıllıca düşü 

nülmüş bir takım aletler sayesinde ara 
banın içinden çevrilmekte imiş. Araba 
cı yerini güneşten koruyan siperle 
varmı~. 

Bu araba her halde bugünkü otl)m 
billerin büyük babası olacak. 

* Arablar bile otomobil yapmışlardıtf 
Arabların bir nesep kitabı olan Lubale 
nam eserde 656 da ölen Rebii ibni Ziya 
isimli birinden şöyle bahseüilmekted!r 

"Bu adamın bir ismi Farisce • aride 
yani makine süvarisi idi, çünkü icad et• 
miş olduğu bir makineye binerek deve• 
ye binmiş gibi, dolaşabiliyordu. 

* Meşhur Reger Bacon (1214 - 1294)' 
13 üncü asırda yukardaki dıişünceye 

benzer fikirler ortaya atmış ve yelken .. 
1i bir kızak yaparak hayvansız yola git .. 
meği düşünmüştür. Bunlardan bahse • 
derken söylediği şu sözler şayanı dil;• 
kattir: 

'' Bundan mada uçmak makienleri de 
yapılabilir. Mesela ortaya oturan bir 
adam bir çarkı çevirerek kuşların ka• 
nadlarına benzeyen husust bir takım 

kanadları harekete getirir ve havaya 
yükselir ... " 

Fakat bu fikirlerden dolayı kilise 
uvallının yakasına yapı§JDış ve kendi .. 
ıini uzun seneler, sihirbazdır diye, zin• 
danlarda bırakmıştır. 

* Kendi kendine hareket eden, yani 
içine konan bir takım makineler ve a .. 
letler sayesinde otomatik şekilde işle
yen birçok eşya bugün her yerde mev• 
cuddur. Bu otomatları zamanımıza 

mahsus zannetmek ise büyük bir hata
dır. 

Mesela eski yunanlılardan Tarcnt• 
1i Archytas tahtadan bir güvercin yap
mıştı; bu kuş, hav~ya yükselerek kısa 
mesafeler katediyor ve havada dolaşı

yordu. Fakat bir kere yere indikten 
aonra tekrar yükselemiyordu. 

Phaleronlu Demetrius da kendi ken• 
disine yürüyebilen bir sümüklü böcek 
yapmıştı. 

Olympia şehrinde kendi kendine 
kanad çırpan demir bir kartal vardı. 

* Mmlddan iki asır evvel f skenderi • 
yede yaşamı' olan Heron'un nalattığı -
na göre o zamanlar İskenderiyedeki 
mabedlerde "mukaddes su" otomatları 
varmış. Bunlara bir drahmi atılınca 

musluklarından hemen su dökülmeğe 
baslarını§- Heron bu nevi aletlerin o za• 
manki lskenderiyede pek çok kullanıl· 
dığını ve muhtelif çcşidleri olduğunr 

yazmaktadır. 

00~~ 

... F~~r~r daha sebatlıdır. Roma kabinesi siyasi s~hada oldu· 
~~ gıbı ıktısadi samda da kendisiyle aynı yolda yürümediği 
ıçın İtalyaya kızıyor. B. Musolini serbcı.tisini muhafaza edi
yor. Faş.ist matbuat §imdiden İngiltere ile bir yakınlaşmadan 
·ba~se~~-ıyorlar mı? B. Hitlfr Almanyayı infiradında devam 
~ttırdıgı veya bu infiradı bozduğu takdirde neticelerin ne ola· 
cağını ~endi kendine sormaktadır. İlk şıkta, ihracat ticareti 

.Jlemen ımkansız hale geliyor; ikincisinde, ithalatla ihracatın 
muhakkak sayılmaktadır. 

İtalya, batıda yapılacak olan rejional bir emniyet .paktını Liretin değerden düşürülmesi ve bu Doktör - Operatör 
tasvib etmektedir; ancak şu şartla ki, İtalyanın böyle bır pakt- flnans ameliyesinin akı.bet ve reaksi • n;._uvaze~esinı te~in etmek güçleşiyor. Şimdilik. dünya ölçü

!l'undc bır para hızalanmasının neticelerinden kendini koru· 
ınak üzere gı_da maddeleri ithalatı için bir devlet inhisarı kur
snuşt~r. ~anı alman mamUl maddelerinin ba,ka memleketler 
mamullerıyle tebdilinden endişe etmektedir. 

ı _k 1ta~ra ve Almanyada inkişaf edecek olan hadiseler gerek 
, :ı tısa 1

: gerekse siyasi sahada enteresan bir tecrübe teşkil e· 
~decektır, .. 

ta sadece garanti eden değil, kafi derecede garanti altına alı- yonlarma gelince, Kont Ciano, Alman- Neı· at Kulakl'.} 
nan bir devlet olmaıoı, ve bu paktı imzalayan devletlerden hiç ya'da, bu meselede ' ·itik bir maksad ~ 
birinin, onu, sırf kendi milli gayelerine bir alet olarak kulla- • b" ANKARA, CEBECİ HASTA-değil, sırf ekonomıK ve finansal ır 
namamaları gerektir • NESİ KULAK. BURUN VE 

Bundan başka, bugünkü İtalya politikası doğuda da bir em· tedbir almak gayesiyle hareket edildi- B0<1AZ MÜTEHASSISI 
nl.yet paktı yapılmsaına t_a_ raftardı.r; hatta böyle bir pa_ktı hat· ği noktai nazarıD.ı müdafaa edecektir. Ankara. Kooperatif arkası 
ta kati surette lüzumlu gormektedır; ancak bu mesele ıtalyan - Roma mahflilerinde Kont Ciano' • 11 

Ç 
.. k.. Ali Nazmi ap. 16 telefon: 39 . 

alınan görüşmelerinde b~a~ mev~uu oh1:1ıyaacktır. un . u nun Almanyaya yaptığı seyahatin, ma· 
Birle"ı'k De ] tl • lk di k İtalya, batıdaki mesclelerı?ın te~ızıe.nmesınden so?1"a dogu na, maksad ve tekmil mahiyeti bakımın- Ki. RALIK DAi. RE 

~ "' c enn bsa " Kal ınması • · b" hal nde ı · ·· ktedır Le /ou ~ l . ig.lerine dönmegı ır prensıp ı ı en surme • dan, bir etüd seyahatinden daha şümul-
rna gazctesınde François de Cbampeaux yazıyor: Söylendiğine göre, tta.ly. a ile Almanya araıoı.1da~. görüş· Havuz ba<:ında 

1931 de A "k h d b d A ı d ı· · Kont lU oldugyu tasdik edilmekle beraber, hiç ~ . me~ı ayı, Oinudsuz, hayal kırıhşına uğramıf, melerin mevzuların an ırı e vusturya meoe esı 1 • 

~~;:_~ :edenıyetın~en şüphe eder bir halde terketmiştim. İs- Ciano tatbik sahasında her hangi bir kroazman ve çarpışmanın bir suretle katt bir bağlanmaya mün- Beş oda, bir hizmetçi odası~ 
ıtı a yannameaı vatandaşın hayat, serbestlik ve saadetini önüne' geçmek maksadiyle, tekmil Tu~a meselesini değil, Ro- cer olmıyacağı kanaati taşınmaktadır. su, elektrik, havagazı ve bahçeaı 
;doku?ulmaz hak~_arı o~rak ilan etmiyor ıouydu? Halbuki ha· ma protokolu ile, 11 temmuzda aktedılmiş olan Avusturya.· ı İtalya ile Almanya sadece dış poli- vardır. Ay başında bofalacaktır. 
yat cı~enl~ok guçleşmış, saadet gayri mevcud bir hale gelmiş, alman andlaşmasını en ufak teferruatına varıncaya kadar telıf tikalarındaki paraleli.%mi tesbit ederek Karanfil 10kak No. S kapıcıya 

,... • İtalya • alman görüf1Delerınde, Roma protokolunun küçük .,-

.. 

::ış~steı~,r===st==ık==nam===ı=n=a,==b=il=ha==s=sa==iz=t=ı=ra=b::.ç=e=km==e=k==ae=rbc===s=ti=i=ğ=i=kal==-===c=tm~e~k~t~asa~vv~u~r~u~n~d~a~dı~r~.;;;;;·~;;~;;;~:;;~;;;;~~~·~·=====bzu==m==ev=z=u==e=tr=a=f=ı=n=da==g·;ö=ru=·=·u-==c=ek=l=e=r=d=ir=.=========uı=u=·r=ac==aa=~===========2--==5=1=8=7==== 
yapraklar, çiçekler, yemişler aynı . ağacuı 
üzerinde yetişirmiş. Biz yapraklar, çıç~~lder; 
otlar, yemişler ve kabuklardan başka bır şey, 
yemezmişiz. 

Tefrika: No. 7. 

IKINC.l 
olduğu halde, söylenen bu sözlerden Balu
dan başka kimse bir şey anlıyamamıştı. 

Hati: 
- Bu eski bir hikayedir, dedi, cengelden 

daha eski bir hikaye. Sahil boyunda sükUtu 
bozmayın da size bu hikayeyi anlatayım. 

_Bilirsiniz ki çocuklar, diye söze başla
di her şeyden fazla korktuğunuz insandır. 

' Bu sözü tasdik eder yollu mırıltılar oldu. 
Baghira, Movgli'ye: 

- O günlerde doğmuş olmadığını için ne 
mutlu bana, dedi Baghira, kabuklar, sad~ 
tırnaklan bilemeğe yarar. ı 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 
~--~-----~-------

M ov g li, ce~are!.ini .~ophya~ilrnek i_Jin bir 
·~akika bekledı. Çur:ku.. Batı ye dogrudan 
öoaruya hitab etmege oyle herkes kıyışa
mabzdı. Sonra haykırdı: 

_ Ey Hati, Şir Han'ın hakkı nedir? 
Irmağın iki kıyısında bu ses, çınladı. Bü

ti;,., ,.en~el halkı meraklı kimselerdir. Öyle 

Bir iki dakika domuzlar ve buf alolar ara
sında itişmeler, kakışmalar oldu. Ondan · 
sonra her sürünün başı telanil haberini ver
di: 

- Bekliyoruz! 
Bunun üzerine Hati, 'diz kapaklarına lia

dar suya giercek surette sulh kayasına doğ· 
ru ilerledi. 

Çarpık, buruşuk ve dişi sararmış olmakla 
beraber, herkes onun Cengel'de üstad oldu
ğunu biliyor, ona o gözle bakıyordu. 

_ Bu hikaye senin canını sıkacak galiba 
küçük kardeş, dedi. 

·Movgli: 
_ Bana mı? dedi, ben sütüdenim; ser • 

best kimselerden bir avcıyım; insanla ne 
cüışım verişim var~ 

Hati devam etti: 
- Ve siz, insandan niçin korktuğunuzu 

bilmezsiniz. Mesele burada. Cengel ilk bas.· 
ladığı zaman, ki kimse bum~n ne zam~ ol
duğunu bilmez. Biz cengellıler hep bır ara
da yürürmüşüz; biribirimizden hiç korku
muz yokmuş. O günlerde kurakhk olmaz ve 

- Ve Cengel'in sahibi fillerin ilki olan 
Ta imiş. O, hortumu ile Cengel'i derin sular• 
dan çekip çıkarmış ve dişi ile kazdığı arık~ 
tarda ırmaklar akmış, ayağiyle sıkıca bastı• 
ğı yerlerde iyi su gölleri çıkmış; ve -~o~~ 
munu şişirip üfürünce ağaçlar yere duşmuş. 
Ta tarafından ilk Cengel böyle kuriılmuş
tur; bana söylenen hikaye bi:>yledir. 

(Sonu var) 
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nyol iç ve 
Ademi müdahale komitesine Sovyetlerin 

(Başı 1. inci sayfada) 
üssü olmuştur. Buna mukabil, meşru is
panyol hükümeti, kendisine karşı yapı
lan boykot dolayısiyle, ispanyol milleti
nin müdafaası için lazım olan silahlan 
ecnebi memleketlerden satın almak im
kansızlığına maruz kalmı~tır. 

Asilerin lehinde olarak anlaşmanın 

bozulmasından doğmuş olan bu müstes
na vaziyet anlaşmanın maksadlan ile 
biç bir şekilde kabili telif değildir. 

Bu anormal vaziyet İspanyada da
hili harbın uzaması ve kurban sayısı
nın çoğalmasını intaç etmiştir. Anlaş
maya muhalif hareketlerin bir an evvel 
durdurulması için Sovyetler Birliği de
legesi tarafından yapılan teşebbüsler 
komitenin yardımına mazhar olamamış
tır. Asilerin en mühim techiz üssü olan 
Portekiz limanlarının kontrolu hakkın
daki son sovyet teklifi de komite tara· 
fından müsaid bir şekilde karşılanma
mış ve komitenin bugünkü içtimaı ruz. 
namesine bile geçirilmemiştir. 

Anlaşma bu suretle herhangi bir 
manadan tamamiyle ari, yırtılmış bir 
kağıt parçası olmuştur. Binaenaieyh 
anlaşma filen ölmüştür. 

Gayri ihtiyari olarak haksız bir ha· 
ı·ekete iştirak edenlerin mevkiine gir
mek ·istemiyen Sovyetler Birliği hükü
ıneti, hadis olan vaziyet için ancak bir 
tek hal çaresi görmektedir: İspanyol 
hükümetine İspanya dışında silah sa
tın almak gibi bütün dünya hükümet· 
lerinin malik olduğu bir hakkın tekrar 
verilmesi ve anlaşmaya iştirak eden 
devletlere İspanyaya silah satmak veya 
satmamak serLestisinin bahşedilmesi. 

İspanya meşru hükümeti ve ispan
yol milleti aleyhine olarak hadis olan 
vaziyetin me~ul iyetine daha fazla ta
hammül etmek istcmiyen Sovyetler 
Birliği hükümeti. şimdiden bildirmek 
ınecburiyetindedir ki, 7 İlkteşrinde 
yapmış olduğu beyanat mucibince, ken
disini ademi müdahale anlaşmasına bu 
anlaşmaya iştirak eden diğer akit ta• 
raflardan daha fazla bağlı telakki ede
miyecektlı." 

Toplantı,·a dair Moskova gazete
lerinin haberleri 

Moskova, 24 (A.A.) - Tas ajansı 

biltiiriyor: 
Moskova gazeteleri ademi müdahale 

komitesinin dün Lontlra'da yapmış ol
duğu içtima hakkında aşağıdaki tafsila
tı vermektedir: 

Celse başlangıcında, komite başkanı 
Lord Plimuth, komitenin çalışmaları i
çin bir tehlike teşkil edebilecek olan si
yasi dü~üncelcrin müzakerelerde yer al
maması: lazım geldiğini söylemiştir. 

Bundan sonra sovyet Rusya Londra 
h:iyük elçisi B. Maisky tarafından ve- ı 
rilen b~yaname okunmuş ve Lord Pli
lnuth ingiliz hükümetinin elde ettiği 
t:: 

malumatın Portekiz topraklarının asile
rir. techizi için esaslı bir üs teşkil etti
ğini teyid edecek mahiyette olmadığını 
kaydederek verdiği beyanname hakkında 
izahıtta bulunmasını B. Maisky'den ri

ca ctmi~tir. 
B. Maisky, verdiği notanın çok açık 

bir lisan ile yazılmış bulunduğunu ve bi -
naenalyh bu hususta hiç bir şey ilaveye 
lüzum görmediğini söylemiştir. 

Alınan delegesi bundan sonra, aov
yet delegesinin 6 ve 7 ilkteşrinde tevdi 
ettiği beyannamede münderiç ve ,Al
manyaya karşı tevcih edilmi! ithamla
ra karşı Almanya tarafından verilen ce· 
vah hakkında kısa bir müdahalede bu
lunmuştur. Lord Plimuth, alman ceva
bını bazı ehemiyetsiz noktalar istisna e
dilirse memnuniyet verici bulduğunu 

söylemiştir. 

B. Maisky, bu notanın katiyen mem
nuniyet verici bir mahiyette olmadığını 
söylemiş ve onu inceden inceye tahlil 
etmiştir. Başkan, Almanya tarafından 

ileri sürülen delilleri müdafaada israr 
eylemiş ve nihayet bu meselenin bugün 
toplanacak olan tfili komisyon tarafın
dan müzakere edilmesi kararlaştınlmıı
tır. 

Sovyetler birliği tarafıodan 12 ilk
teşrinde ileri sürülen pratik tekliflerin 
ruznameye geçirilmediğini kaydeden B. 
Maiaky, bu tekliflerin müzakere proğra
rmna konıılmasmı katiyetle taleb etmi -
tir. 

Başkan, Portekiz notası gelmeden bu 
meselenin görüşülemiyeceğini söylemiı
tir. 

Resmt tebliğ metni üzerinde yapılan 
müzakereler iki saat kadar devam etmiş
tir, 

Komite, lapan.ya limanlarının 
kontrolunu teklif edecek 
Londra, 24 (A.A.) - Havas Ajan

sından: 

Salahiyetli mahfillere göre, ademi 
müdahale komitesinin bugünkü toplan
tısında İngiliz ve fransn delegeleri. 
gerek ihtilalcilerin ve gerek hükümetin 
elinde olsun, bütün İspanyol limanla· 
rmın beynelmilel harb gemileri tara
fından kontrol edilmesini teklif ede
ceklerdir. 

Bu mahfiller BB. Eden ile Korben 
in dün hariciye nezaretinde bulunduk· 
larmı ve ademi müdahale kararma ria
yeti temin etmek çarelerini tetkik ey
lediklerini söyliyorlar ki bu suretle, 
sovyet delegelerinin Londra komitesin
de kalmak hususundaki gizli arzularını 
yerine getirmek imkaru hasıl olacaktır. 

Salahiyetli mahfillerin ilave olarak 
beyan ettiklerine .göre de, dün öğleden 
sonraki içtimada sovyetlerin manevra· 
sı olanca genişliği ile tezahür eylemiş
tir. 

IJP ANY A IHTILALl 
I 

r~asyonalistler Madrid yolunda 
mevltl daha işgal ettiler 

•• uç 

Tcnerif, 24 (A.A.j - Radyo ile neş
te:lilen bir habere göre nasyonalist kuv
V'etler Navalkarnero ile Madrid arasında 
kain Mv:..~'.h: .. mevkiini zabtetmişlerdir, 

' Burgos, 24 A.A.) - Albay Marzonun 
lcumandası altında Signenzadan Guada
lajara istikametinde ilerlemekte olan 

tıasyonalist kuvvetler Cabrera ve To
temoche del Campo mevkilerini işgal et
in.işlerdir. 

Madridde biitiin dii.kkiinlar 
kapanacak 

Sevil, 24 (A.A.) - Madrid ticaret o
i!ası bütün dükkanların kapanmasını em-

tetmiştir. Bu karara sebeb, oton!~lerin 
ticarethaneleri yağına ve çapulculuktan 
korumaya 1!1uktedir olamayı~ıdır. 

Meksikanın ispanyaya yardımı 
Meksiko, 24 (A.A.) - Sol cenaha 

Dlensub bazı Meksika te~kküJlerini tem

lil eden bir heyet Barselon'a gelmiştir. 
:Bu heyet, Meksikaya derhal bir telgraf 
göndererek ispanyol milletine erzak ve 

ilaç gönderilmesi için lazım gelen ted
birler alınmasını istemiştir. 

}fadriddeki ecnebi elçiliklerinde 
bulunan mülteciler 

San-Juan-de-Luz, 24 (A.A.) - Hü
kümet namına hareket eden Arjantin 
dış işleri bakanı Madrid'deki ecnebi el-

çilikleri binalarında bulunan mültecile
rin İspanya haricine çıkmalarına müsa
ade edilmesini Madrid hükümetinden is
temiştir, 

Madrid hükümcti, işi sürüncemede 
bırakmak istiycn cevabında, kadın ve 
çocukların serbest bırakılabileceğini, fa

kat erkek mülteciler hakkında yeni mü
zakereler yapılması lazım geldiğini bil
dirmiştir. 

Denizde bir çarpf.§ma 
Paris, 24 (A.A.) - Kazablanka'dan 

bildirildiğine göre, Malaga açıklarında 
Cartaque'den gelen "Canarias" adlı 

nasyonalist kruvazör ile "Libertad" ve 
''Ceymis" adlı marksist kruvazörleri a
rasında bir çarpışma olmuştur. 

ULUS 

ak·sıeri 

verdiği nota • metni 
Sovyet delegeleıi, İspanya hükümc

tine taraftar olan bir kısım kamoy.u 
tatmin için Londra komitesi çalışmala· 
rının akamete uğradığını ilan etmek 
mecburiyetinde olduklarını pekala mı.id
rik bulunmakla beraber, diğer taraftan, 
yakında Lokarno görü9meleri başlıya
cağı zaman da Sovyctlerin tcerrüd va• 
ziyelinde bulunmasını da arzu etmiyor
lardı. 

Aynı mahfillerin kanaatine göre, sov
yetler ademi miidahale uzla~masma ria
yet edilmediğini göstermekle, ihtimal 
ki diğer devletlerin karara mugayir ha
reketleri nisbetinde, kendi hareket ser
bestilerini muhafaza etmek gayesini 
gütnıüşlerdir. 

Komitenin resmi tebliği 
Londra, 24 (A.A.) - Ademi müda

hale komitesinin toplantısını müteakib 
neşredilen bir tebliğde, Portekiz delege· 
sinin, sovyet delegesi tarafından ileri sü
rülen iddiaları k5.ınilen reddeylediği bil
diriliyor. 

Lord Plimuth alman cevabının' mem
nuniyet verici olduğunu syölemiş veyal
nız iki nokta hakkında izahat istem.iştir. 

Sovyet delegesi, Portekiz limanları
nın kontrol edilmesini istiyen 12/10 ta
rihli mektubunu hatırlatmıştır. Reisin 
teklifi üzerine komite bu dileği reddet
miştir. 

Fransız büyük elçisinin müzaharetiy
le, Lord Plimuth bunun üzerine, yann 
hir tfili komitenin toplanark, ademi mü
dahale uzlaşmasının tatbikini daha mü
t'ssir kılacak tedabiri incelemesini teklif 
etmi_ştir. 

I ngiliz gazetelerinin miit.alea1.arı 
Londra, 24 (A.A.) - Bu sabahki bü

tün gazeteler, dün sovyet delegeleri ta· 
rafından B. Plimuth'a verilen nota ü
zerine ortaya çıkan meselelerin vahlm 
mahiyetilli 'Plevzuubahs etmektedirler, 

Times diyor ki : 
''B. Maiski'nin beyanatı hayretten 

ziyade esef uyandırmıştır. Sovyetlerin 
bu hareketlerindeki saik heniiı:' aydın• 
}anmamıştır. İhtmial ki Sovyetler, sol 
hükümetlerin faşizme karşı hakiki mü
dafileri olduklarını göstermek arzusun
dadırlar .• 

Sovyetlerin ademi müdahale komi· 
tesini terketseler dahi Fransanrn başka 
türlü bir siyaset güdmesine sebeb yok· 
tur.,. 

Niyus Kronik! de diyor ki: 
"İhtilafı büyütmekten kaçınmak ge

rektir. Lakin tecrübe ile sabit olmuştur 
ki, faşinnin tehdidi altında bulunan
larda,.. sadır olacak cesurane bir hare
ketir cUll tesiri oluyor. 

B. Grandi talimat bekliyor 
Paris, 24 (A.A.) - Maten gazetesi

nin Roma muhabiri bildiriyor: 
İyi .. haber alan mahfillerin zannet

tiklerine göre, B. 'Grandinin, bugün 
Londra komitesini terketmek, B. Mais
ky'nin dünkü hareketi üzerine, ademi 
müdahale kararını mefsuh addeylediği
ni, diğer delegelere bildirmek için İ· 
talya hükümetinden talimat alriıası muh
temeldir 

I spanya iki nota verili 
Londra, 24 (A.A.) - İspanya büyük 

leçisi, Almanya ve Portekiz'in ademi 
müdahale anlaşmasına muhalif hare
ketler:ni bildiren iki notayı dl'Ş i~leri 
bakaıı • ]mı. tevdi etmiştir. 

Fu notaya göre, 19 ilkteşrinde 11 al
m.t:- denizaltr gemisi boğazı geçmiş ve 
8 .lkteşrinde de mütehassıs asker ol
dukları şüphesiz bulunan 160 genç al
man, bir alman gemisi ile Sevillaya ge• 
lerek derhal cepheye hareket etmişler
dir. 

İspanyol Giııea'sının ilbay muavini 
tarafındar çekilen ve Kamerondaki 
fransız komiseri tarafından İspanyanın 
Paris büyük elçiliğine tevdi edilen bir 
telgrafa göre, bir Portekiz gemisi, bir 
İspanyol gemisini topa tutarak 40 kişi· 
lik mürettebatı ile batırmış ve ilbay 
muavinin evini bombardıman etmiştır. 

lzvesıiya'nın mütalecuı 
Moskova, 24 (A.A.) - tzvestiya 

gazetesi. ademi müdahale komitesinin 
mesaisinden bahsederek diyor ki: 

Mütemadiyen siHlh vermek suretiy• 
le anlaşmayı bozan Sovyet Rusya de· ı 
ğildir. Ahdşikenlikler hakkında der
hal ciddı tahkikat yapılmasını redde-

SAYFA 5 

Yeni Amerikan seçim mücadelesinde 
•• •• •• goze gorunen çehreler 

Morning Post gazetesinin Şika go mrıJabiri Denyı Smitlı, 19 ilk· 
te§rin 936 tarihli gaz~teye "gelecek Amerika ıe~irni'' hakkında yaz
dığı bir makalede diyor ki: 

Artık son safhasına yaklaşmakta o- ı 
lan amerikan seçimi hakkında rehber 
olacak kısa bir yazı yazmak faydasız 

rü kısaldığını söylemekle kendi kendi· 
ni tatmin eder. 

Albay Frank Knox, cumuriyetç.ilerlc 

Soldan sıra ile: BB. Ruıvelt, Lando,.,, F. Kuglen A. Smit 

o1mıyacaktır. Bu itibarla kalburüstü g:· 
len namzedlerden bahsedelim: 

Franklin Delano Roosevelt, yalnız 

demokrat partisinin lideri değil, aynı 
zamanda milletin de başıdır. Bu vazi
yet kendisine, rakiblerine karşı büyük 
bir üstünlük vermektedir. Mücadele 
sahalarına inmt:ğe lüzum hissetmeksi
zin, kendi şahsiyeti ve işgal ettiği mev
ki sayesinde millete hitab edebilir. Bir 
seçim mücadelesinde mühim olan şey, 
ne söyliyeceğiniz ve ne yapacağınız de
ğildir, Ehemiyet bunun asıl söyliyece
ğiniz ve nasıl yapacağınızdadır. Roose
velt'de bu meziyet, herhangi bir tenki
din üstünde olmak üzere, vardır. 

Alfred Mossman Landon, da Kan
sas valisi olmak dolayısiyle bir takım 
reklam vasıtalarına malik. bulunuyor. 
Onun millete hitabları bir parti şefi sı· 
fatiyledir. Landon bir millet reisi tavrı 
takınarak nasıl söz söylemek lazımdır, 
burasını pek bilemiyor. Büyük nutuk
lar söylerken sıkıntı çeker ve rahatsrz 
olur. Onun teorileri, doğru, hattıl bu-

günkü cumur reisinden daha doğru ola
bilir. Fakat gene ''ne., ile ''nasıl., ara
sındaki farka gelelim. Landon, bu teo-

rileri söyliyerek kütle üzerinde Roose
velt gibi i~ıi intibalar bırakmıyor. Onun 
kazancı küçük gruplarla yaptığı şahsi 

temaslardan gelmektedir. Bu kabiliyeti 
kendisine bütün demokratlar yuvarlan· 
dıkları halde Kansasda yeniden demok· 
rat bir vali olarak seçilmek imkanını 

vermi~tir. Fakat bütün millete önder 
seçilmek için yapılması gereken müca
dele büsbütün başka bir şeydir. 

John Nance Garner seçim mücade

lesinin unutulmuş adamıdır. Her ne ka
dar cumur reisi muavinliği için nam· 

zed ise de ne yapacağına ve ne rol oy· 
nıyacağına dair hiç bir şey söylemiyor. 
Kendi&i klasik l!emokratlardandır; ya
ni her türlü siy? Ate itiraz, fakat bun
ların hepsini de tatbik eder. Kendisi, 

kendinin "iyi bir asker., olduğundan 

bahseder. Ve senato azalan Glass, 
Byrd, Tyding ve arkadaştan J•bı b :lc
leme salonunda tenkidler yürütmekten 
ve Rooseveltçilerin ancak dört sene da· 
ha yafıyabileceğini, demokratların öm· 

den gene Sovyet Rusya Birliği değil
dir. Keza hukuku düvelin, beynelmi-

lel teahhüd adaletinin kaba bir tarzda 
ihlalini saklamak için c>rJemi müdaha· 

le anlaşmasını bir paravana yapan da 
Sovyet Rusya değildir ve nihaye mez· 
kQr anlaşmayı bir kağıt parçası hali· 

ne Sovyetler Birliği getirmemiştir. 

Bu anlaşmayı gene asilere yardım et

mek suretiyle ihlfil edenler ne de ih

lal hareketlerini himaye eyliyenleri na
.zarı itibare almak istemiyorl!r. Sov
yet Rusya İspanya hükümetine ve is-

panyol milletine karşı ihdas olunan ba· 
riz haksız vaziyetin mesuliyetini der· 

uhde etmekte devam edemez ve ade
mi müdahale anlaşmasiyle kendisini 
mukayyet göremez." 

B. Grandinin ve alman 
delegesinin sözleri 

Londra, 24 (A.A.) - Röyter ajansı 
bildiriyor: Bugün ademi müdahale ko· 
mitesinin toplantısında İtalyan delegesi 
Grandi beyanatta bulunarak demiştir 

ki: 

"-Her halde Maiskynin komitede 
bir müşahit değil, fakat ademi müda
hale anlaşmasiyle mukayyed bir hükü
metin mümessili olarak bulunduğu key
fiyeti katiyen sabit olmadıkça İtalya 

cumur reisi muavinliğine gösterdikle· 
ri namzcddir ve rakibinin tam zıddı t>ir 
adamdır. Memleketin bir tarafından Ö· 

te tarafına müthiş bir binici aavletiyle 
ko~maktan ve nerede bir kalabalık bu· 
lursa orada söz ı;öylemekten geri dur• 
maz. 

Aibay, Newdeal rejiminde hayat si
gortalarının muvaffak olamıyacağı: 

hakkında söylediği nutuklarda büyük 
hatalar yapmıştır. 

Baba Coughlin, ittihad partisinin 

gösterdiği namzcddir ve bugün bir Ü· 

çüncü parti hareketine ön ayak olarak: 
kendi şefleri olan papasları gücendir· 
mcktedir. 

Bu namzed, Roosevelt'i Landon'a 
tercih edeceklerini bildiren komünist• 
lere hücum etmek suretiyle propagan· 
da yapmaktadır. Bununla beraber Roo· 
scveltin bir ü~üncü parti tehlikesini 
önlemek için aola değil, aağa yaklaşa• 
cağı da umulmaktadır. 

Birleşik :madenciler kurumu reisi 
John Lewis, Baba Coughlin'den aonra 
gelen şimdiye kadar politikaya karış• 

manuş ve şimdi, seçim mücadelesine 
girmiş simalardan birisidir. Bunun he· 
defi işçi zümresinin reylerini mümkün 
olduğu kadar demokrat fırkası hesabı· 
na toplamaktır. Şimdi ortaya bir üçün· 
cü parti cereyanı çıkması bu adama illC 
tuttuğu yolu değiştirmiştir. J. Lewis, 
es.ki sol işçi liderleriyle mücadele eder 
ve grev hareketlerine bu husustaki 
müşkülatın düzeltilmesine dair fikirler 
sahibidir. 

Bu a.damm. her halde, işçi reyleri ü
zerinde tesirli olacağı beklenir. 

Al Smitb, Roosevelt idaresinin de· 
mokratlık prensiplerden ayrıldığını iddi· 
a eden ileri gelen demokratlardan birisi
dir. 

Bundan illtr ay evvel, bu zat bir yü
rüyüş yapacağım ve bu yürüyüşün ken
disini cumuriyetçiler kampına götürme
si ihtimali olduğunu söylemişti. Bunun, 
London lehindeki mücadeleleri her halde 
cumuriyetc;ilerin alacağı reyleri eksilt
miyecek, bilhassa komünizm tehlikesin
den kuşkulanan katoJikler üzerinde te· 
sir yaparak onlardan rey koparacaktır ... 

hükümeti kendi aleyhindeki ithamla .. 
ra verdiği cevabın komitede müzakere 
olunmasına müsaade etmiyecektir. 

Alman delegesi Von Bismark, Sov• 

yet murahhasmın reis Lord Plimoutha 
verdiği mektubun manası hakkında talı• 
rirt izahat vermesini teklif etmi~tir, 

Sovyet delegesi Maiski mektubun 

gayet açık ve sarih olduğunu söylemif 

ve bilhassa "Sovyet hükümeti diğer a· 

kidlerden fazla olarak kendisini a• 

demi müdahale anlaşmasiyle mukayyet 

göremiyeceği,, fıkrasını tekrarlamıştır4 
Reis komitenin işte bu cümle::ıinin 

tavzihini istediğini çünkii azadan her 
biri kendisini mezkur anlaşma ile ta• 
mamiyle mukayyet gördüğünü söyle>< 
miştir. 

Bunun lizerine MaislCy istenen iza• 
batı hükümetinden sormayı vadeyle• 
miş, Portekiz limanlarının ingiliz • 

fransız kontı;olana tabi tutulması halt· 
kındaki Sovyet teklifinin ruı:naıneye a. 
lunmasmı istemi~tir, 

Komite bu teklifi gayri kabili tatbilC 
görmüştür. Lord Plimouth bir tahkilt 
komisyonu teşkil edilerek İspanyol li

manlarında tahkikat yapılmasını mü
kerrer defalar ileri sürmüşse de komi• 
te hiç bir karara varamamıştır. 



Cumuriyet bayramı haurlıklarr devam ediyor. Diin şelırimize büyük bayra· 
mımızda yapılacak geçid rsminde bulunmak iizcre topçularımız gelmişlerdir. 

Foto muhabirimizin, dun aldığı yukar daki resim kahraman topçularrmızı ve 
~. saygı ve sevgi ile bakan ankaralr /arı göstermektedir. 

tZC1LERil\1tZ GELDİLER 
Cumuriyet bayramında yapılacak 

büyük resmi geçide iştirak edecek o-

lan izcilerimiz dün Ankaraya geldiler 

~ istasyonda Ankara izcileri tarafın

'dan törenle karşılandılar. Gar'da bu işe 

tnemur edilen Maarif Vekaleti sefer· 

berlik şubesi müdürü B. Kadri Yaman• 

la Ankara Maarif Müdürü B. Rahmi 
Yidinel de bulunmuşlar ve izcilerin 
müretteb oldukları mahallere sevkine 

Kıymetli bir mühendisi .. 
mizi kaybettik 

Memleketimizin değerli demiryolu 

mühendislerinden Sıvas • Erzurum ve 

Malatya iltisakı demiryolu inşaat Baş

ınüdürü ve Türk Mühendisleri Birliği 

Sıvas Şubesi Reisi Bay Galib Demiriz 

birinciteşrinin yirminci günü Sıvas'ta ı 
ölmüştür. Merhum Yüksek Mühendis 
.Mektebinin yeti) tirdigi nadir zekala
rındandı. 

Meslek hayatı kamilen demiryollar 

inşaatında geçmiştir. Memleketimizin 

ana hatlarının güzeıgah1arının tesbitin
de emeği olduğu gibi Kütahya • Balı· 
kesir demiryolu ve bugüne k~dar Sı
vas • Erzurum demiryolu inşaatı onun 

nezareti altında inşa edilmiştir. 

Kederli ailesine ve meslekdaşlarrna 
l>if&a ğı dileriz. 

Kurwı arkadaşımız 

İsetanbulda çıkan Kurun (Eski va

IOt) arkadaşımız yirmi yaşına basmıştır. 
Büyük harb içinde intişara başhyan ve 

milli davaya bir çok hizmetlerde bulu

nan arkadaşımızın yeni yaşım kutlar, 

kendisine baJarılar dileriz. 
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nezaret etmişlerdir. Ankaranın 250 er
kek ve 50 kız izcisi ile Adana, Afyon, 
Balıkesir, Bun;a, İstanbul, İzmir, Kay· 
seri, Konya, Eskişehir, Kütahya, Sam
sun, Sıvas ve Yozgad'dan gelen 700 iz
cinin karşılaşmaları muntazam olmuş 

ve bu töreni görenler çok mütehassis 
kalmışlardır. 

İzciler, erkek lisesine misafir edil
mişlerdir. İzciler yarın geçid resmi ye
rinde büyük bir prova yapacaklardır. 

Erzincanda şiddetli bir 
fırtına oldu 

Erzincan, 24 (A.A.) - Gece saat 

20.30 da şiddetli bir fırtına olmuştur. 

Sürekli şimşek ve gök gürültülerile be
raber şehre dolu ve yağmur, yüksek 
dağlara kar yağmıştır. 

Sinob'da pamuk ekimi 
Sinob, 24 (A.A.) - Sinobda iki yıl

danberi denemesi yapılan pamuk zira· 

ati neticesinde bu mıntakanın iklim 

şartlarının çok elverişli olduğu anlaşıl· 

mış ve bu ziraatin genişletilmesi ve e· 

kin mevsiminde köylüye tohum dağı

tılması için ::.draat müdürlüğünce hazır· 

lıklara başlanılmıştır. 

Ankara radyosu 

12.30-13.30 Oğle neşriyatı: karışık 
müzik ve ajans, 

12. -20. Türk müziği 

20. -20.20 Flüt konseri (AhmeJ Hcty• 
dar Andiçen) 

20.20-21.10 

21.10-21.30 

21.30-22. 

Stüdyo salon orkestrası 

Karışık müzik 

Ajans ve gazete hulasaları 

üLKü 
Halkevleri mecmuası 

B. Fuad Köprülü'nün salahiyetli i

daresi altında bütlin memleket aydınla

rını tatmin edecek bir olgunlukla çık

makta olan 'Olkü'nün ilk teşrin tarihli 

44 üncü sayısında 1. Müştak Mayakon 

Güneş Dil teorisinin dayandığı esasla· 

rı tahlil ve izah etmekte, Ömer Barkan 

Profesör Ömer Celalin "ziraat ve sa -

nayi siyaseti'' adlı kitabının etraflı bir 

tetkikini yapmakta, Profesör A. Metz 

orta zaman türk - islam dünyasında sa

nayi vaziyeti üzerinde etraflı bir etüd 

neşretmekte, Kemal Ünal frangın düş
mesinin sebebleri ve doğuracağı neti· 

celer üzerinde bir tahlil yapmakta, 

Doktor Şevket Aziz Kansu insan bey • 

ninin kaynakları ve tekamülü hakkında 

ilmi bir izah yapmaktadır. Bundan baş

ka mecmuada şu yazıları görüyoruz: 

Fevziye Abdullah "on yedinci asır şa

irlerimizden 'Osküdari", köy araştır • 

malan: "Anadolu köylerimizde kalkın

ma hareketleri: okullar'', A. Caferoğlu: 

"Harzem'in tarihi ve iktısadi hayatı, 

Besim Darkot: "Meıpleketimizde cog

rafya gezintileri", Abdülkadir İnan 

"Güneş dil teorisi üzerine notlar", 

Mehmet Türkmenoğlu ''çoban • şiir" H. 

Fehmi Turgal: "Biruni'ye aid iki ese

rin karşılaştırılması", Paul Wittek 

''Bizans • Selçuk münasebetleri'' kitab

lar ve mecmualar: M. Fuad Köprülü, 

N. A. Kansu, R. A. Meriç, A. Caferoğ

lu, A. N. Kural' in tenkid ve tahlil ya

zılrar. Kültür haberleri: yurdda dil 

bayramı. Arkeoloji haberleri: Közlüku

le kazısı, Alacahöyük kazısı. 

Ülküyü bütün okurlarımıza tavsiye 
ederiz. 

BULGARISTAN'DA: 

l\l•·hus 1'1e~imi geri bırakıl<h 

Sofya, 24 (A.A.) - Kabinenin bu
günkü toplantısı neticesinde neşrolu· 

nan bir tebliğde deniyor ki; 

''Hükümet, geçen temmuzdaki dek

larasyonu mucibince teşrii intihabatın 

teşrinievvel sonlarına doğru hazırlana

rak yapılması için bütün gayretlerini 

sarfetmişti~. Fakat bazı beklenilmiyen 

hadisat ve bunlara inzimam eden bil

hassa bugünkü endişe verici beynelmi· 
lel vaziyet karşısında memlekette sü

klın ve asayişin idamesi kaygusu bükü· 
meti teyri1 intihabatı başka bir tarihe 
bırakmaya mecbur etmektedir.,, 

Hollanda ile ticaretimiz 

Hollanda sanayi planımıza iştirak ediyor 

Yakında bir heyet memleketimize gelecek 

lngiltere, lrlanda ve Ho11anda'da ticaret anlaşmaları yapan heyetimiz 
(ortada B. Faik Kordoğlu) 

Lahey, 24 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Evelsi gün bankacı ve sanayiciler a

dına ve türk tecim dclegleri şerefine ve

rilen büyük ziyafette sefirimiz alakadar 

bakanlar ve diğer zevat da hazır bulun

muşlardı. Dün tecim bakanı da ayni ze
vatın iştirakiyle bir ziyafet vermiştir. 

Birinci ziyafette bayındırlık bakanı 

ve ikinci ziyafette de tecim bakam nu
tuk söylemişler ve bunlara Kurdoğlu mu .. 
kabele etmiştir. 

Hepimizin buradaki ikameti ve bu zi • 
yafetler Türkiye lehinde tezahürlere ve• 
sile olmuştur. 

Hollanda uzun vade ve türk malı e.. 
sası dairesinde sanayi planımıza iştirak 
edecktir. Bir Hollanda heyeti yakında 
Türkiyeye hareket edecektir. 

Çekoslovakya 
Belçika gibi bitaraf kalmıyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

ya • Çekoslovak paktı için de bu, böy

ledir, ve bunun mevcud hükümlerine 

riayet olunacaktır. Ancak, bugüne ka· 
dar takib edilen siyasete sadık kalma

mız, bi:l.im, Almanya ve İtalya ile eko· 

nomik sahada teşriki mesai edebilme
miz için küçük antant ve komşu dev· 
!etlerle bir blok teşkiline mani değil

dir." 

Bükreş, 24 (A. A.) - Geçenlerde 

Yugoslavyanın hükıimet organı olan 

Vreme gazetesinde çıkan bir tebliğ, 

'Romanya ve Yugoslavyanın Belçika 

misalini takib etmek niyetinde olduk
ları hakkındaki menfi şayialar" ı ya
lanlamakta ve bu iki memleketin şim
diki ittifaklarını terketmelerinin hiç 
bir şekilde varid olamıyacağı kaydedil
mekte idi. 

Bu tebliği memnuniyetle karşılıyan 

Vittoriul gazetesi ezcümle diyor ki~ 

"Belgradda neşredilen resmi tebliğ 

noktai nazarımıza tamamiyle uymak· 
tadır. Romanya ile Yugoslavya, millet• 
ler cemiyeti paktına ve bölge anlaşma .. 

larına sarsılmaz bir şekilde sadık kal• 
maktadırlar. Esasen, dün B. Krofta ta .. 
ı·afından parlak bir şekilde verilen iza• 

hat, küçük antantın be~nelmilel sıyasa 
içindeki vaziyetini tasrih etmekte ve 
üç devletin kendi emniyetlerinin mü· 

dafaası hususunda granitten bir bloli 
teşkil ettiğini göstermektedir. B. Krof• 

ta'nın sözleri ve Yugoslav bükümeti• 
nin resmi tebliği şeklinde tecelli eden 

bu iki mühim hadise, ecnebi memle· 
ketlerde neşredilen yanlış ve menfi 
tahlilleri ebediyen susturacak mahi· 
yettedir. Biz de bu maksada hizmet et• 
mek ve küçük antantın tam tesanüdü• 
nü tebarüz ettirmek için bu tasrihe lil· 
zum gördük.'' 

o 

~ERi F ABRIKALAR UMUM MODORLOCO 1 A;:)~ATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

O. O. YOLLARI VE lJMA.NLARI UMUM 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 Kapalı zarf usliyle eksitme ilanı 

Antalya Nafia 
Müdürlüğünden: 3500 KİLO KANARYA SARISI BOYA 

1000 ., SOLYEN 
150 ., KEMİK SİYAHI 

200 ,, ZENCİFRE 

100 .. ÇİVtDt MAVİ 
300 ., MESİNA SARISI 

25 ., MET ANİL GELP 

• Şartnamesinde değişiklik yapılan ve tahmin edilen bedeli (2335) 
lıra olan yukarda miktarı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar 
ıımum müdürlüğü satın alma komisyonunca 9-11-936 tarihinde pa
nrtesi günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat o~an (l?S) li~a (13) kuru;ı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delcnndekı vcaaıkle mezkur gün ve saatte komisyona pıüracaatları, 

(1498) 2--5134 

2 ADET PARSEL EL TULUMBASI 

Tah~in. edilen bcdli(596) lira ( 15) kuruş olan yukarıda mik
tarı ve cınsı y~ılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü sa· 
tın alm~ kom~ıy~nunca 27-10-936 tarihinde salı günü saat 10 da 
açık eksılt~~ ıle ıh.ale e.dilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verılır. Talıplerın muvakkat teminat olan (44) lira (72) 
.kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
ıaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları 

(1490) 2--5117 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
ı - Muhammen bedel S40 lira Harta Genel Direktörlüğü topoğ

raf şııbesi için 200 adet alaminyom map açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

2 - Şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye gireceklerin 
4fe 25 lira 50 kuruş teminatı muvakkate makbuzlarile 9-11-936 pa
zartesi günü saat (10) da Cebc.cide Harta Genel Direktörlüğü sa· 
tın alma komisyonuna gelmelerı. (1508) 2--5147 

······..ı lLAN ········ 
Muhammen bedeli 27500 lira olan 3 ingiliz (Muzaaf) ve 10 ba· 

sit makas takımı 7 .12.1936 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2062 lira 50 kuruşluk muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7-5-936 G. 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş ~İan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 135 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa • 
tılmaktadır. (1433) 2--5104 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Ankara Merkez HıfZıssıhha mües· 
sesesi Sabnalma komisyonu Riya· 
setinden: 

Müessese Kütüphanesine pa7.arhkla mutı,anunen bedeli 950 liraya 
bir adet kütiiphane yaptırılacaktır. 

İsteyenler şartnamesini Müessese muhasip mutemetliğinden ve 
nümunesini de Müssesede görebilirler. 

Eksiltme 27 / 101936 sah günü saat ıı de yapılacaktır. , 
Pazarlığa girebilmek için isteklinin 71 lira 25 kuruş muvakkat 

teminat vermesi ve ayrıca bu gibi mobilya taahhüdü yaptığına dair 
vesika ibraz etmesi Jazımdır. (1S19) 2K5155 

Maliye Vekaletinden: 
3/ 11 936 tarihinde pazarlıkla 160 lira bedeli keşifli İstatistik 

Umum Mü.düdük binası harici sıvası tamir ettirilecektir. 
İsteklilerin Milli Emlfik Müdürlüğüne müracaatları. 

(1548) 2--5185 

1 _ Eksiltmeye konulan iş : Antalya lise ve pavyonu binası 
kargir ve betonarme aksamı ile çatı aksamı inşaatıdır~ 

Tahmin edilen bedel (30615) lira 75 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A • Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesei 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Keşif hülaaasx cetveli 
G • Projeler. .. .. . 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı Antalya Nafia Mudurlü .. 

ğünde tetkik edbilirler. 
3 - Eksiltme 20/10/ 1936 tarihinden 9/ 11/ 1936 günü saat (15) do 

Antalya Nafia Müdürlüğii dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklin~n 2~96 li:a 18 kur~f 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşagıdaki vAıkalraı hau 
olup getirmesi lazımdır. 

Nafia Vekaletiden almmı9 yapı müteahhitliği vesikası ve yap
tığı işlere aid bonservisler. 

6 - Teklif mektuplerı yukarıda (3) ncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Antalya Nafia Müdürlüğü dairesine getiri· 
lerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile· 
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü mad.d~do 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile ıyıce 
kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (2419) 2-5186 

Anl~ara P. ~. T: 
Başmüdürlüğünden: 

29 Teşrini evvel 936 tarihinden itibaren Konya· Afyon, Ko~ya• 
Ankara, Konya • Eskişehir v~ Konya • İstanbul aralarında şehirler 
arası telefon konuşmasına başlanacağını sayın halka müjdeleriz. 

(1533) 2~~l61 
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Açık Eksiltme ilanı : \ 
Elaziz Nafıa Müdürlüğünde~: 
1 - Eksiltmeye konulan iş :Elilzi~ - ~.alatya y~lunda İsmet 

İnönü köprüsü asfalt kapl~a ":'~ b~kçı .~uh~~esı tamıratı. . 
Bu tamiratın keşif bedelı (ıkı bın dortyuz altmış dokuz lıra) 

yirmi kuruştur. 
2 - Bu işe ait §artnameler ve evrak ıunlardır, 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavel projesi • 

C - Bayındırlık iıleri genel şartn_am~sı. • .. 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kargır ınşaata daır fenru Ş~ 

name 
E - Hususi şartname , . 
F - Keşif cetveli 
İ&teyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Elaziz Na

fia miidiirlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 5--11·936 tarihine rastlayan pertcmbe günü aaat 

15 de Eliiziz nafia müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklile~in 1~5 li~a 19 kur~ş 

nıuvakka teminat vermesi, bundan başka aşagıdakı vesıkaları baız 
olup göstermesi lazımdır. 

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

( 1484) 2-5:.:;1;;.14,;..._ ___ _ 

--~------------------..._--' 
İmar Müdürlü~deıı : 

Mahal. Sokağı Cinsi ada parsel Muhammen bedeli Es~i sahibi 
İnkılap Türbe hane 67 11 150 Mehmet o~lu Meh· 

met ve Hatıce. 
İnkılap Tahtakonak ,, 50 13 600 Camcı Kadı Hal.il 

Yukanya kaydı çıkarılan evlerin enkazı. açık a~tırma .suretıf le 
27. teşrinievvel 1936 salı giinü saat on beşte ıhale edılecektır. Talıp· 
lerin bugünden imar müdürlüğüne müracaatları. (1358) 2-4951 

Emniyet lşleri Umum 
Müdürlüğünden : 

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

2 - Kaputların ihalesi 5-11-936 per~embe günü saat 15 de Ar: • 
karada Emniyet i şleri umum müdürlü~ündc teşekkül eden komıs
yon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kaputların muhammen ~deli olan 
23120 liranın % 7,5 nisbetinde 1734 liralık muvakkat temınat mek
tubu veya makbuzu ile 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü ~dde
lerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale vaktınden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. , 

4 - T aliplerin nümune ve şartnamesini görmek ve fazla i~ahat 
almak üzere her gün sözü geçen komisyona müracaat etmelerı. 

(1449) 2-5072 

P. T. T. Levazım 
Müdürlüğünden : 

1 - fki aclet kısa dalgalı telsiz ahize cihazı ve teferruatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Muhammen bed~l 20.000 muvakkat teminat 1500 liradır. 
3 - Eksiltme 6 İkinci teşrin 936 tarihine müsadif (Cuma) günü 

saat 15 te Ankara'da P. T. 'f. Umumi Müdürlüğünde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. . 

4 - Talipler, teminatlarını idaremiz veznesine ve alacakları mak· 
buz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve şartnamede ya
zılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ve mü • 
hürlü zarflar mezkOr tarihte saat 15 e kadar komisyona testim ede
ceklerdir. 

5 - Talipler, müteahhitlik ehliyet varakasını ve referansları haiz 
olacaklardır. 

6 - Şartnameler Ankara'da 'tevazım Müdürlüğünden fstanbulda 
levazım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(986) 2-4493 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
'rahmin edilen bedeli (21500) lira olan (25000) kilo sadeyağ, 26 

10.936 tarihiı:~ rastlayan pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usu
liyle alınacaktır. 

Muvakkat teminatı (1612) lira (50) kuruş olup şartnamesi ko· 
misyondan hergün parasız verilir. 

İsteklilerin 2490 sayJlı kanunda yazılı vesikalarla birlikte tek
lif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evetine kadar Kasım
paşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

(1883) 2--4882 

E "gani Bakır Türle Anonim 
Sirketinden: 
' Zonguldak YülCsek Maden Mektebi mezunlarından iki mühe_n-

Öis Ergani Madeni'ndeki İşletme İdaremizde çalışmak üzere şır
ketimiz hizmetine alınacaktır. Taliplerin muhtasar tercümei halle
rini ve istedikleri licret miktarını bildiren mektupları 15 Teşrini
eani 1936 tarihine kadar Ankarada Ulus meydanında Koç hanmda
:ki İdare Merkezimize gönderilmelidir. Müracaatların mahremiye· 
tine itina olunacaktır. 2-5150 

Anliara V afiliğinden: 
Ankara orman müdüriyeti idare depolarında mevcut bulunan 

~40) metre mikap çam kereste (8870) kilo mahlUt odun (570) kilo 
çam kömürü (46) kanat düğen (10) top kasnak (9) kağnı tekeri 
(70) balta sapı (2600) ~imşir tarak on be~ gün müddetle açık ar~ 
tırmaya konulmuştur. Artırma 5·11-936 günü saat 15 de Ankara 
orman miidürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin ihale günü %7,50 
teminat akçeleriyle orman müdürliiğünde müteşekkil komisyona 
müracaatla:ı ilan olunur. (1476) 2-5111 

Na ıa Velialetinden: 
25Teşrinisani 936 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafia 

Vekaleti m alzeme eksiltme komisyon odasında 55640 lira muham
men bedelli (30) kalem atelya tezgahının kapalı zarf usuli ile ek
Giltmesi yapıJacaktrr. 

Muvnkl•at t eminat 4032 liradır. 
Eksiltme sartname ve teferruatı Ankara Vekalet malzeme mü

dürliıı;undcn 278 kuruş mukabilinde verilir. 
İ<5 Milerin t eklif ınektuplarınm resmi gazetenin 7-5-936 tarih 

ve : ) ayılı nushasında çıkan talimatnameye göre Nafia Vekale
t in ahnmuı vesika ile birlikte 25 Tcı;rinisani 936 çarşanba günü 
., t 1 c .ad r Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri 
l, ım ır. ( 1256) 2-4875 

ULUS 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Ak~e lioyunlu tuzlasında metruk 14 gölün keşifnamesi veçhile 
esaslı tamiratı şartnamesiyle münakasaya konulmuşıtur • 

Eksiltmeye iştirak edecekler bedeli muhatr.minin yiizde yedi bu
çuğu olan 116 lira 93 kuruş muvakkat teminat parasiyle bir1ikte 
6-11-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada bankalar caddesınde inhi
sarlar başmüdürlügünde toplanacak ihale komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (14441) 2-5071 

l\lanisa Valiliğinden : 
1 _ Turgutlu - Manisa yolunun 4 + 430 - 17 :ı.:- 436 ncı kilo

metreleri arasında şose in~atı (32346) lira 89 kuruşluk keşifname
si üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Bu işe aid fenni şartname, eksiltme ~rtnamesi, mukavele 
projesi ve keşifname (162) kurull mukabilinde Manisa Nafıa Mü-
dürlüğünden alınabilir. . . 

3 - Eksiltme 5-11-936 perşembe günü asat 11 de Manısa Vı11ye-
ti Daimi Encümeninde yapılacakttr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 _ Muvakkat teminat mikdarı (2426) lira iki kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli· 

yet vesikası ve 1936 yılına aid ticaret odası vesikalarını ve muvak
kat teminat makbuzlarım kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı 
zarfların ihzarında müteahhitlerin 2490 asyılı kanunun 32 inci mad· 
desine riayet etmeleri şarttır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 5-11-936 
persembe günü saat ona kadar vilayet daimi encümeni reisliğine 
ver~eleri ve posta ile göndereceklerin 2490 sayılı kanunun 34 üncü 
maddesine riayet etmeleri şarttır. (1447) 2-5074 

P. T. T. Başmüdürlüğünden 
ı _ İdare ihtiyacı için Ankarada ve şartnamesinde gösterilen 

yerlerde teslim şartile 207 ton kok kömürünün satın alınması kapa
lı -ı:arf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tevdi edilecek kapalı zarflar 27 birinci teşrin 936 salt gU
nü saat on beşte Başmüdürlük komisyonunda açılacaktır. 

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

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

S - Buna ait şartname her gün Başmüdürlük yazı işleri kale· 
minde görülebilir. (1381) 2--4993 

Hava Yolları Devlet İşletme 
idaresinden: 

1- 29/10/936 günü Ankara'da Cumhuriyet bayramı törenine yol
cularımızı yetiştirmek maksadile İstanbuldan Ankaraya yolcu tay· 
yaremiz Yeşilköyden saat 10 da hareket edecektir. 

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

yolcu tayyaremiz yoktur. 
Sayın yolcularımıza ilan olunur. (1521) 2-5153 -
Hava Yolları Devlet 

,., işletme idaresinden: 
1 - 25-10-936 (dahil) den itib~ren İstanbuldan Ankaraya yolcu 

tayyaremiz saat 14,30 da hareket edecektir. 
2 - İstanbulda Ankara yolcularımızı Yeşilköye nakledecek ida

re otobüsü dahi 25-10-936 (dahil) den itibaren Karaköy P. T. T. 
şubesi önünden saat 13,30 da hareket edecektir. 

Sayın yolculara ilan olunur. (ısrıı) 2-5135 

Kapalı zarf usuliy le eksiltme ilanı : 

İnanlı aygır deposu Direktörlü
ğünden: «Tekirdağ» 

ı - Eksiltmeye konulan iş lnanhaa depo merliezinde yapılacak 
aygır tavlasıdır. Kepf bedeli 20875 lira 75 kuruş olup muvakkat te
minatı 1566 liradır. 

2 - Bu işe ait eyrak şunlardır. Eksiltme şartnamesi, mukavele 
projesi, Bayındırlık i~1eri genel şartnamesi, fenn1 şartname, keşif 
cetveli, projeler. 

İstekliler bu evrakı Tekirdağ Nafıasında ve İnanlı deposunda 
görebilirler. 

3 - Eksiltme 20-10-936 tarihinden 8-11-936 tarihine kadar yirmi 
gündür. Teklif mektupları 9.11.93~ tarihinde pazartesi günü Tekir
dağ belediyesindeki eksiltme komısyonuna saat on beşe kadar mak
buz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu kıymet ve evsaf
ta in!?aatı başarabileceklerine dair Nafıa Vekaletinden müteahhit • 
lik ehliyet vesikası getirmeleri lazımdır. 

5 - İstekli yapılacak işin fenni mesuliyetini deruhte edecek bir 
mühendis veya mimar bulundurmağı teahhüd etmiş olacaktır. (1470) 

2-5110 

. Anlcara Birinci "Nlıntaka Tapu 
Sicil Muhafızlığından: 

Ankara'nın Delilertepesi mevkiinde kain olup vergide demirci 
Gözsüz oğlu İsmail adına yazılı olan harap bağın adı geçen İsma -
ilin veresesi tarafından senetsiz tasarrufattan tapuya tescili iste • 
nilm~ti~ . 
. Bu yerin mülkiyetinin tahlc_iki için 9/11/936 pazartesi günü saat 
(10) da yerine memur göndenleceğinden bu yerde benim hakkım 
var diyenlerin ellerindeki belgelcrile birlikte Ankara Birinci mm
taka Tapu Sicil Muhafızlığına veyahud tayin edilen günde yerinde 
varacak memurumuza baş vurmaları bildirilir. (1520) 2-5154 

Anl~ara Valiliğinden : 
Stadyum sahasında demir tribünlerin takviyesile tel ihata drvar-

• larımn sıvası ve beş adet fosseptık çukur inşası işlerinin 2/11/936 
pazartesi günü saat 15 de vilayet binasında toplanan daimi encti
mence ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

Bedeli keşfi 4269 lira 38 kuruştur. 
Teminatı muvakkatesi 320 lira 20 kuruştur. İsteklilerin teminat 

mektubunu veya hususi muhasebe veznesinden alacakları makbuzla· 
riyle bu işe ait olmak üzere Vilfiyet Nafia Müdürliiğünden alınmış 
fenni ehliyet vesikasiyle birlıkte yukarda yazılı gün ve saatte da· ı 
imi e_ncümene gelmeleri. (1420) · 

Bu babtaki keşif evrakiyle şartnameleri görmek istiyenlerin her-
.2.iin .Nafıa müdürlüğüne müracaatları. 2-5040 

SAYFA 7 

Harta Genel Direktörl~Oünden: 
1 - Harta Genel Direktörlüğü kıta erleri için aşağıda muham

men bedelleriyle mikdarları ve eksiltme günleri yazılı (10) adet mah· 
ruti çadır ile (18) ton odun açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Talihler ayrı, ayrı yapılmış şartnameleri görmek için her 
gün ve eksiltmeye gireceklerin de muvakkat teminat makbuzlariy. 
le vaktinde Cebecide Harta 'Genel Direktörlüğü satın alma komis~ 
yonuna gelmeleri. (1509) 
Muhammen bedel. Teminatı 

muvakkate 
Lira kuruş 

48 00 

eksiltme T. günü saat 

Lira kuruş 
640 00 Çadırların 
360 00 odunların 27 00 

pertembe 9-11-936 
9-11-936 

2-5146 

10 
11 

TahliSiye Umum Müdürlüğünden~ 
Satın alınması kararlaştırılan bir tane motörlü Cansandalı 45 

gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek&iltmeye konulmuştur. İha .. 
lesi 26. Te§-rinisani. 936 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 
de Galatada merkez Rıhtım hanında 4 üncü katta Tahlisiye Umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunda yapılacak olan mezkur mo• 
törlü Cansandalının muhammen bedeli (17,500) lira ve muvakkat tc• 
minat miktarı 1312 lira 50 kuruştur. İsteklilerin teklif mektuplarım 
26 Teşrinisani per~embe günü saat 14 e kadar mezkur komisyon reis
liğine tevdi etmeleri şarttır. Buna aid resim ve şartname sözü geçen 
komisyondan bedelsiz verilmektedir. (1928) 2-4883 

1 ANKARA BELEDiYE. REISUGI ILANLARJ 1 
İLAN 

1 - Yaptırılacak iki ben7in deposu inşası on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur . 

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

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

t LAN 
1 - Su idaresine alınacak çelik, köşebend lambaları ve saç on beş 

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

ne ve isteklilerin de 6 - teşrini sani - 936 'cuma günü saat on buçuk .. 
ta Belediye Encümenine müracaatları. (1473) 2-5096 

İLAN 
1 - Su idaresi için alınacak kazma, küreli, sap ve karpit, el lam· 

bası ve saire 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur, 
2 - Muhammen bedeli 2871,90 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 215,37 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün y<LZı işleri kalemine 

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

ŞOFÖRLERİN NAZARI DİKKATİNE 
Şöforlerin idare ettikleri vesaiti durak mahallerinden mada di: 

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

(1511) 2-5139 

1 ANKARA LEVAZIM AM!RL!Gt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

t LAN 
1 - Sivas garnizonunda bulunan kıtaat hayvanları için 400.000 

kilo arpa kapalı olarak eksiltmeye konmuştur. 
2 -2-2 inci teşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Sivasta yapıla

caktır. 

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

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

t LAN 
1 - Eksiltmeye konulan işler: Pınarhisarın 774000 kilo yulaf, 

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

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

lür. (1304) 2-4886 

fI.:;AN 
1 - Niğde mevkii ihtiyacı için 300000 kilo arpa kapalı zarf usu• 

liyle eksiltmeye konulmuştur. • . 
2 - Tahmin edilen bedeli 12000 lira olut? ilk teminatı 900 lıradııı 
3 - İhalesi 2-11-936 pazartesi günü saat 15 de Niğde'de yapıla

caktır. Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun 
olarak ihaleden bir saat evveline kadar komisyona verilmiş buluna· 
caktır. 

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

"" 
İLAN 

1 - Amasya garnizonunun senelik ihtiyacı için alınacak olan 
221000 kilo ekmeklik unu kapalı eksiltmeye konunlmu,tur. Talı· 
mini bedel 30940 liradır • 

2 - Şartnamesi alay satrn alma komisyonundadır. 
3 - Eksiltme 10/ 11/1936 salı günü saat 15 de Amasya'da alay 

idman yurdunda ya:gılacaktır. ı.-
4 - Muvakkat teminat 2320 lira 50 kuruştur. 
5 - İsteklilerin maliye makbuzu veya banka makbuzu ile ko• 

misyona müracaatları. (1542) 2-5184 

İLAN t 
1 - Muhafız alayındaki matbah ocaklarının ,tamiri 10/11/ 1936 

tarhine müsadif salı günü saat 15 de pazar}ıkla yaptmlaca~tır. 
2 - Ocakların keşif bedeli 975 lira olup muvakkat temınatı 73 

lira 13 kuruştur. . . ~. . 
3 - Şartnamesi ve keşif her gün Lv. amırlıgı satın alma komıs• 

yonunda görülebilir. , . . 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 1'omısyona gelmelerı. 

(1518) 2-5164 

Ankara Bölge Sanat~ Okulu 
Direl{töl~Oiinden: 

Okulumuz için açık eksiltme surctiy,le alınacak avadanlıklar!n 
19/ 10/ 1936 pazartesi günü ihalesi mukarrer olduğu halde mezkur 
günde ekserivet hasıl olmadığından komisyon toplanm:ımış ve bina
enaleyh. eksiİtme işi 2/ 11/ 1936 Pazartesi gününe talik edildiğinden 
istekliler sözü geçen günde saat 14 de Kültür Bakanlığı havlısınd~ 
Okullar Sağrşmanlığı dairesinde alım satım komisyonuna gelmclerı~ 

(1482) • 2-5163 
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Kültür Bakanlığı Bütün mektep kitabları «Y_eldi. Halil Naciden alınız. 
tarafın dan bastırılan A 

Anaf artalar caddes 
No. 111 Ankara 

MILLI MÜDAFAA VEKALET! 1 
l\TIN ALMA KOMiSYONU 1LANLARJ 

!LAN 
1 - Muhtelif masdar ve kontrol aletleri pazarlıkla eksiltmeye 

'ı:onmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 5000 lira olup ilk teminat parası 
375 liradır. 

3 - İhalesi 6-11-936 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyenler M. M. V. sat ·n alma komisyo

nundan binat alabilirler_ Muhabere ile şartname gönderilmez. 
5 - Pazar:ığa gireceklerin 2490 sayılı kımHnun 2, 3 üncü mad -

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

BİLİT 

Herbir tanesine biçilen ederi 65 kurus olan 4400 tane yüz hav
lusu açık ek ·iltme ile alınacaktır. 

Şartnamesini parasız almak ve görmek isteyenlerin hergün 
ögleden sonra komisyona gelmeleri. 

Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü ma.ddeleri~d~ 
yazılı vesikalarla 214,5 liralık ilk teminat mektu\Jlarını ıhale gunu 
olan 4-11-936 çarşamba güniı saat 10 da M. M. V . SA. AL KO. na 
getirmeleri. ( 404) 2-5016 

BlLtT 
1 - Hcrbir tanesine biçilne ederi 10 kuruş olan 17.000 tane men

dil acık eksiltme ıle alınacaktır. 
2 :_ Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isteyenle· 

rin hergun öğleden ı.onra komisyona gelmeleri. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 iın~ü maddel~rin

de yazılı vesikalarla birlikte ilk teminat olan 127 ,5 lıralık temınat
larını ihale günü olan 4-11-936 çarşamba günü saat 15 de M. M. 
V. SA. AL KO. na getirmeleri. (1403) 2-5015 

BİLİT 
117 tane büvük dosya dolabı pazarlıkla tamir ettirilecektir. 
Pazarlığı 26 10 936 Pazartesi günü saat 11 de M. M. V. Satın 

alma Ko. da yapılacaktır. İstekliler 43 lira 90 kuruşluk teminatla • 
rile pazarlık gün ve saatında M. M . V. Satm alma Ko. da 1-uızır 
bulunmaları. (1514) 2-5151 

BİLİT 
1 - Herbir çiftine biçilen ederi 160 kuruş olan 2.200 tane el

diven açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isteyenle· 

rin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. • 
3 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 

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

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

lik açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isteyenle

rin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin· 

de yazılı vesikalarla 264 liralık ilk teminatlarını ihale günü olan 
4-11-936 çarşamba günü saat 14 de M. M. V. SA. AL. KO. ge-
tirmeleri. (1405) 2-5017 

1 - Herbir metresine bidlen ederi 25 kurus olan 15.000 metre 
pijamalık bez açık eksiltme ile alınacaktır. -

2 - Şartnamesini par~sız almak ve örneğini görmek istiyenle
rin her gün ögleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmesine gireceklerin kanunun 2 ve 3 iincü maddelerin4 
de yazılı vesikaları 281 lıra 25 kuruşluk teminatları ile birlikte i4 
h e gi.ınü olan 2-11-936 P. ertesi günü saat 14 de M. M. V. SA. AL. 
KO. na gelmeleri (1350) 2-4971 

BİLİT 

1 - Beher tanesine bi il n ederi 20 lira olan 200 tane altlı üst
lü çıft karyola açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 3 ikinci teşrin 936 salı günü saat 14 dedir. 
3 - Şartname parasız olarak Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 300 liralık ilk teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 uncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme 
gün ve saatında M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(1354) 2-4969 

BİLİT 
1 - Herbir takımına bicilen ederi 110 kurus olan 6.600 tane fil 

dckoı fanile ile 6.600 tane don kapalı zarfla al;nacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek iste-

yenlerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri, 
3 - İlk teminatı 544.5 liradır. 
4 - İhalesi 5-1-936 perşembe günü saat 15 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı vesikalarla birlikte ilk teminatlarını teklif mektubları 
ile ihale saatından en az bir aat evvel M. M. V. SA .AL KO. na 
vermeler, (1407) 2-5019 

~ B1LİT 
Bando icin bir tane enstürüment avan küivr ile bir tane alto saz 

aletleri pazarlıkla satın al nacaktır. istekliler 27-10·936 sah günü sa-
at 11 de M. M. V. Satın alma ko. da bulunmaları. (1457) 2-5086 

............ BİLİT ........... . 
1 - Hepsine bicilen ederi 10.400 lira olan 100.000 tane büyük 

mat ve 200.000 ~ne kücük mat diiğme ve 200.000 tane erkekli dişili 
kopça. 100.000 tane bıiyiik madeni düğme. 250 000 tane küçük madeni 
dug~ 2.300.000 tane kemik dügme ıle 2~.000 tane sakandırak düğme 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini patasız almakn ve örnekleı ini görmek iste-
yenlerin he rgün öğleden sonra komisyona gelıneleıi. 

3 - Jlk teminat miktarı 780 liradır. 
4 - İhalesi 10 12 1936 Perşenbe günü saat 11 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncU 

maddelerinde yazılı vesikaları teminatları ile birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden en azo bir saat evvel M. M. V. SA. Ko. na 
vermeleri. (1516) 2-5165 

22-24 fJk te .. rin 1936 tarihlerinde gazetemizde intişar eden Devlet 
Demıryollarının makas takımı ilanındaki 30 İngiliz makası 3 İngi· 
~z makası olacaktır. Bir tertip sehvinden ibaret olan yanlışlık 
ttshih olunuur. 

l\la)i ) re V r·kiletinden: 
İzinsiz olarak 30-9-936 T. vazifesini terketmiş olan merkez mu

has,.beciligi memurlarından Hilmi'nın iki gün zarfında vazifesine 
gelmedigi takdirde müstafi addcdıleceği ilan olunur. (1522) 

2-5158 

Atış Müs'lbakasına 
1-Iazıri nınız 

İıılıisarlar Anl~ara 

Ba~müdürlüğünd~n : 
inhisarlar idaresi sayın Ankara halkının atı poligonuna göster

dikleri büyük rağbeti nazarı itibara alarak Cumuriyet bayramında 
poligonda bir atış müsabakasr tertibine karar vermiş ve birinci, ikin 
ci, üçüncü derecede kazananlara pek zarif ve kıymetli mükafatlar 
tahsis eylemiştir. Müsabakaya girmek istivr.elerin 27-teşrinievvel 
- 1936 akşamına kadar poligona müracaatla açılan deftere kayıtları
nı yaptırmalarır.ı ve ::>radan müsabaka hakkında malumat edinmele-
rini rica ederiz. (1442\ 2-5060 -------

Ank:ara V aliliğindeıı : 
Necatibey caddesinde husus~ idareye ait ıoıehir b..,hçesine 

muttasıl bütün dükanların eşiklerinin yapılması açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli 940 lira 80 kuruştur. 
İhale 26110/ 936 Pazartesi günü saat 15 de Vilayet daimi en

cümeninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek isteyen.lerin 70 lira 56 kuru luk muvakkat 

teminat makbuzu veya teminat mektuplariyle ihale günü daimi 
encümene şeraiti anlamak istiyenlerin hususi muhasebe Mü•i'irlü-
ğüne millacaatları iHin ::ıl•ı::ıur. (1321) 2-4907 

Adliye V el{aletindeıı : 
1 - Temyiz mahkemesi için şartnamesi mucibince yapılar.ak 

154 parça mobilye kapalı zarf nsuliyle 19/ 10 936 tarihinde eksilt
menin icrası kararlaşmış iken talibi zuhur etmemesinden dolayı 
tekrar eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Eksiltme 5/ 11/ 936 perşembe günü saat 15 de Ankara'da 
Temyiz binasında Adliye Vekaleti Levazım Müdürlüğü odasında 
toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin bu hususa ait şartnameyi Ankara Adliye Veka4 
Jeti Levazım Müdürl~iğünden, 1stanbul'da adliye levazım memur· 
luğundan, 1zmir'de C. 1\1. umumiliğinden parasız alabilirler. 

4 - İşbu yapılacak 154 parça mobilyenin mecmuunnun tah
mini bedeli 10.363 liradır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedeli muham4 
menin % 7 buçuğu olan (777) lira (22) buçuk kuruşun nakten 
veya devlette nakit mukabilinde kabul edilen tahvitatr mahalli 
mal sandığına teslim etmiş olduklarına dair olan sandık makbuz· 
lariyle teklif mektuplarını havi mühürlü zarfların eksiltme saa
tinden bir saat evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri. 

6 - Taşradan teklif mektuplan gönderecek olanlarında ayni 
saatde mektuplarının yetişmesini teminen daha evvelden postaya 
tevdi etmiş olmaları ve dış zarfları mühür mumu ile ayrıca mü4 · 
hürlenmiş olması 13zrmdır. (1475) 2-5100 

J an darına Genel l(omutanlığı An
kara Satınalma l(omisyonundan : 

Jandarma genel kamutunlrgtmı alt l\riel marka evrak moto
sikleti 26-10-936 pazartesi günü saat (10) da açık artırma ile satıla4 
caktır Motoru görmek isteyenler her gün, artırmaya girmek iste
yenlerin belli gününde komisyona baş vurmaları (1314) 2-4895 

Satılık Çif tlil{ 
Çankayanın arkasında evi, 

ahın, samanhğı akar sulan, 
meyvalr meyvasız agaçları, inek 
leri, Ligorn tavukları ve fenni 
kuvanları ile işler bir halde kü
çük bir çittlik satılıktır. Anadu
lu oteli bitişiğinde Yapıboya 
evine müracaat. Tel. 1431 

NAS1QltAC1 
KANZUK 

At/etik hututunuzu muha/aza --=r fj}lJ:>., ediniz 
1r :j);i!_ Şltmıııl klı mDu:ııı ıd • 

nlı vı bunun ın iyi çer11I 
olın SHORT LINIA JI GIJI• 
n ı. Oılml m11ajı11 a t11l• 
rllı yılJlı tıbakıyı giderir, 
Huouıl ıllsllkl b r triko. 
dan yıpılm ıt olan SHORT 
LINIA ıdl bir kOlol Q.lbl 
yılıtarur. 

Fiyatı ı 10 !iradın tllbarııı, 
Satıt )'ati )'alnız ı 

.J. R OUSSEL 
, _;_......,......-, l'ıris, 166 Bel. HıuıamennJ 

ISTUtBUl, Beroilu 
TGnal meyda nı 12 No, lu'! 

~tjıZ1n,.., ılrerıl ıd!nlı vıyı 
111 No.lu ı .. ııımlı\ lı tıy·~lı. 

Açık Eksiltme ilanı : 

Elaziz Nafıa 1'ı1üclürlüğüııl1 ~ : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Elaziz emra?.ı akliye ve asabiye 

hastanesi tamiratı. 
Bu tamiratın keşif bedeli (2035) lira 36 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnaı_ne~i . • 
D - Tesvivei türabiye, şose ve kargır ınşaata daır fennı şart• 

name 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cctveii 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı lıeclelsiz olarak Eliiziz 

Nafia müdürlügünden alabiliıler. 
Eksiltme 5-11-936 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de 

Elaziz Nafia müdürlüğünde yapılacaktır. , . 
4 - Ek .. iltmeye girebilmek icin isteklinin 15.2 hr.a 65 k ıır~ı 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşagıdakı vesıkaları haız 
olup göstermesi Uizımdır. _ . . 

A - Ticaret odasına kayıtlı olduguna daır vesıka 
B - Bu inşaatı yapabilecegine dair ehliyet vesikası 

(1483) 2-5113 

Kapalı zarf usuliy le eksilt n1e ilanı : 

İnan ı İ ıek: ıanesi D · '(; .. 
ğünden: «Tel · r ğ» 

1 - Eksiltmeye konulan iş İnanlıda yapıl:tcak inek ııhrr1 :ı.rı dır. 
Keşif bedeli 39339 lira 65 kuruştur. Muvakkat teminatı 2950 lira 74 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şuplardır. Eksiltme şartnamesi, mukavele 
projesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname, keşif 
cetveli projeler. İstekliler bu evrakı Tekirdağ Nafıasında ve İnan4 
lı inekhanesinde ~örebilirler. 

3 - Eksiltme 20-10-936 tarihinden 8-11-936 tarihine kadar 20 
gündür. Teklif mektupları 9-11-936 tarihincie pazartesi günü Tekir
dağ belediyesindeki eksiltme komisyonuna saat 15 şe kadar makbuz 
m ukabilinde verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu kıymet ve evsaf· 
ta inşaatı başarabileceklerine dair Nafıa Bakanhgından müteahhit• 
lik ehliyet vesikası getirmeleri lazımdır. . 

5 - İstekli yapılacak işin fenni mesuliyetini deruhte edecek hır 
mühendis veya m imar bulundurmağı teahhüt etmiş olacaktır. 

__ __,;(._18_6_9-..) 2-5109 

Burhaniye Belediye Reisliğinden: 
Burhaniye kasabasının elektrik tesisatı Nafia Vekaletince tas

dik edilmiş proje dairesinde ve 2490 sayılr kanun mucibince kapalc 
zarf usuliyle 10-1. inci teşrin 936 tarihinden itibaren bir ay müd
detle eksiltmeye konulmuştur. Haddi lfiyik görüldügü taktirde 10 
2. inci teşrin 936 tarihine müsadif salı günü saat 14 de Burhaniye 
Belediyesinde Encümen huzurunda ihale edilecektir. 

Bu işin keşif bedeli 22727 lira 90 kuruş olup bunun %7,50 mık
tan olan 1704 lira 60 kurusluk teminatr muvakkatanm nakden ve
yahut devletce muteber bir banka mektubunu ve bu gibi tesisatı 
muvaftakiyetle yapmış olduğuna dair bonservisi ile Nafia Veka
letinden verilmiş müteahhitlik ruhsatiyesinin musaddak bir sure
tini eksiltmenin son günü olan 10-2. inci teşrin 936 tarihinden bir 
hafta evveline kadar Burhaniye Belediyesine yatırmış olmaları 
ve isteklilerin proje ve şartnameleri 1stanbul'da yağ iskelesinde 
yoğurtcu sokağında 9 numarada komisyoncu B. Mitabat'rn nez4 
dinde görmeleri ilan olunur. (1369) 2-4973 

A ıkara 
Rektör • • 

• •• •• 4 ııs tu u 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan 30 adet dolap açık eksiltme SU• 

retiyle satın alınacaktır. 
2 - ı.ı 1.936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da YukselC 

Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından ihalesi 
yap;lacaktır . 

3 - Muhammen bedel 2460 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 184,5 liradır. 
5 - Bedava şartnamesini almak istiyenlerin daire müdürlüğüne 

müracaatları. (1414) 2-5038 

D .. D. Yollaı·ı ve Limanları Umum l\lüdürlüğündcn : 

fü 
6ua. 

En eski nasırları bile pek loaa 

bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 

nur, ciddı ve müessir bir nasır 

ilacıdır. 

İmtiyaz sahiOl ve Ba§mu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

ı inci işletme mıntakasında Haydarpaşa - A nkara hattı üzerinde aşağıda mevkii, miktarı muhamme.n 
bedeli ve teslim müddeti, muvakkat teminatı yazılı 6 mahalde balast ihzar ve vagonda veya ocakta tesh· 
mi kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. . . . . . • . . 

Eksiltme 27-10-936 salı günü saat 15 de Haydarpaşada gar bınası dahılındekı 1. ıncı ışletme komısyo• 
nunda yapılacaktır, 

35280 liralık işe ait şartnamelerle mukavele proje si 90 kuru~ mukabilinde ve diğer işlere ait şartname• 
ter ve mukavele ı>rojeleri de parasız olarak komisyondan verilmektedir. . 

isteklilerin 2490 No. lu arttırma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve şartn~e~e Y.azılı C:hlıy7.t 
ve diğer vesaikle ve her iş için hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzlariyle her ıkı t~slım şe~lıne go4 
re fiat teklifini havi zarfların üzerine hangi mahaldeki balast için olduğu yazılm:ık suretıyle eksılt~e sa• 
atinden bir saat evet makbuz mukabilinde Haydarpa şada komisyon reisliğine vermiş olmaları ve teklıf sa .. 
hiplerinin de eksiltme günü saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak istiyenlerin de Haydarpa4 

şada Yol baş müfetti§liğine müracaatları lazımdır. (1258) 2-4876 
Beher metre mik' ap 

Mevkii 
Doğançay 
Mekece 
Mekece 
Vezir han 
Bozüyük 
Polatlı 

muhammen bedeli 

K.L.M. Vagonda teslim 
147 + 800 147 Kuruş 
184 + 000 138 " 
186 + 000 138 " 
217 + 000 138 .. 
258 + 000 147 " 

479 + 000 138 " 

Ocakta 
Teslim 

·143 Kuruş 
134 
134 
134 
143 
134 

Müddeti 
te:;lim 

9 Ay 
(j " 

9 " 
6 " 
9 ,, 
6 .. 

Bedeli 
35280 

5520 
19320 
5520 

22050 
6900 

Mik. 
24000 

4000 
14000 

4000 
15000 
5000 

Muvakkat 
teminatı 

2646 J 

414 
1449 
414 
1654 
517 1 /.,_ 

~ . . .. .. .... ..... .. "'\"" '7~-·. ,. -ı"-', _..., __ ....... , ,,..-:· • 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

BÜTÜN GÜZELLERİ SEVERiM 
Jean Kiepura 

Eğlenceli mevzuu, ruha hitap eden 
nefis şarkılarile mükemmel bir 
vodvil filmi. Programa ilavelen: 

CANLI RESiMLER 

BUGÜN 
1 Matinesinden itibaren 

YENi SEZONUN EN MUAZZAM 
MUZlKAL ESERl 

JU ANlTA 
Baş rolde : ALFREDE ROD 
11 matinesinde Fransa ihtilali 


