
ON YEDiNCi YIL. NO: 5478 

İJU§bp,tke 

BARAJ'DA 

Cumuriyetin yıldönümü için 
o kadar çok küşadlar yapılacak ki 
yalnız bunların edebiyatı bir gaze
te baş muharririne bir aylık ser
ınaye olabilir. Biz 29 Birinciteşrin 
günü, eski ..-e unutulmaz bir hab
rayı degil, onun yepyeni inşa eser
lerini kutluyoruz. 

Fakat hiç şüphesiz. aynı za
rnanda kendi davası olduğu için 
Ankara, ve Anadolu'da su davası
nın nasıl halledileceğini gösterdi
ği için bütün memleket barajın 
muvaff akiyeti haberine bilhassa 
sevinecektir. 

Ankaranın birkaç kilometre 
uzağında, bir beton seddi, on üç 
buçuk milyon metre mik'abı su
yu hapsetmiştir. Baraj 150.000 
nüfusa günde 200 litre su verecek, 
Ankara şehrinin yüzme ve park 
havuzlarını doldurduktan başka 
Çubuk ovasının büyük bir kısmını 
sulayacaktır. ismet lnönü heyeti • 
ne Atina civarındaki barajı gezdi
ren V tmizelos diyordu ki: 

- Atina şehrine su temini me
selesinin münakaşasına tam bir 
asır evvel başlanmıştır. 

Harhtan evvelki nüfusu, hemen 
hemen, Ankara barajının kafi ge
leceği bir sayıda olan Atina şehri 
kuyular veya sakalarla geçinirdi. 

Zaten daha ilk senelerde kafi 
su verilmeğe başlanan Ankara 
şehrinin su davası, tam olarak, 
şiındi halledilmiştir. Atina bara • 
jını bir ecnebi sermaye inşa etmiş
tir ve orada su bir ecnebi şirket ma
lı olarak satılmaktadır. Çubuk ba
rajınm 4 milyon ve filtraj te
sisatının 600 bin lirası ise, ödeme
ğe mecbur olduğu ihtiyaçların hu
dudu olmayan, millet kesesinden 
Yapılmıştır. 

Bozkır' da medeniyetin temeli 
sudur. Bugün artık dağları kaplı. 
Yan çiftlik koruları, birkaç kuyu. 
nun, ve Ankara şehrine, adeta ye
şil bir şehir manzarası veren bah
çeler, sıra ağaçlar, hep, kıt su 
kaynaklarının eseridir· 

Türk milleti yol üstünde bir 
nıusluk su akıtan hayrat sahibine 
nesillerce dua edecek kadar su 
hasreti çeker ve su kadri bilir. 
Biz onun merkezlere kilometre .. 
lerce uzak tarlasının çatlaklarının 
ağzına kadar su götürmekteyiz. 

Çubuk barajının, Cumuriyet 
llafıasının başlıca eserlerinden 
hiri oluşu, onun yalnız Ankara 

:!hrini suya kandırmakta olması 
'4~ğildir. Bu baraj başladığı vakit. 
bize telkin edilmek istenen şüphe 
'Ve tereddüdlerin ne olduğunu bili
yoruz. Su kütlesi, beton seddin 
Üstünden aştığı güne kadar bu şüp
he ve tereddüdler devam etti. Çu
buk barajı, bize, su davasını her 
tarafta halletmek itikadını verdi
ği için değeri büsbütün artıyor: 
biz inandık mı, y a p a r ı z ! 

Hiç bir şey fakirlik ve sefalet 
kadar, çıplak toprak ve yoksul in
san kadar pahalı değildir. Bunlar, 
.tnedeniyetsizliğe ve onun bütün 
facialarına mal olur. İmdi, Ana. 
dolunun kalkınma sırlarının ba
şında su tılsımı gelir. Sır ve tıl· 
sım: fakat teknik kudreti simdi bu 
tnasal kelimelerini öldürÜyor. Biz 
halka tevekkül dersi değil, ihtiya
cmı madde olarak veriyoruz. 

Falih Rıfkı AT AY 

Bazı notlar - Filtraj istasyo
nu günde 24 bin metre mikabı te
miz su verecektir. 

Bendin derinliği 35 metre, su 
toplantısının uzunluğa 7 kilomet
re, ve derinliği bazı yerlerde 500 
metredir. 

Baraj etrafına 10 binden fazla 
oğaç dikilmi,f, ve ıeddin onune 
ayrıca bir har.Juz. yapılmııtır. 
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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

.............. 1 • 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Almanya, Habesistanın ilhakını tanıdıktan sonra _, 

Italya Almanyanın müstemleke 
sahasındaki isteklerine yardım edecek 
l(ont Ciano, BB. Hitler ve Fon Noyratla yapbğı konuşmalar 
hak.landa alman gazetelerine beyanatta hulundulctan sonra 
Almanyamn Roma büyük elçisiyle birlikte italyaya döndü 

Paris, 25 (A.A.) - Romadan Figa· 
ro gazetesine bildirildiğine göre İtalya, 
bundan böyle Almanyamn müstemleke
lere dair olan isteklerine yardım ede· 
cektir. Bu anlaşmanın gizli bir ititafna· 
me ile mi, yoksa aleni bir itilafname 
ile mi tevsik edileceği belli değildir. 

B. Musolini bütün dünyaya sulh teklif ediyor: 

Zeytin dalını uzatıyorum ... 
B. Hitler, Kont Ciano şerefine 

ziya/ et verdi 
Münib, 25 (A.A.) - B. Hitler'le 

Kont Ciano arasında iki saat süren mü
lakattan, harice hiç bir şey sızmamıştır. 
Konuşmadan sonra alman devlet reisi 
İtalyan hariciye naz.ırı şerefine bir zi

yafet vermiştir. 

•. falcat dil<lrat ediniz, hu dal selciz 
milyonluk bir süngii ormanından geliyor 

Siyasi mahifller, Kont Ciano'nun 
ziyareti dolayısiyle iki devlet arasmda 
hiç bir andlaşma yapzlmıyacağr ve an
cak müşterek bir beyanname neşrolu

nacağmı söyliyorlar. 
Haber alındığına göre resmi mah

filler, italyan • alman konuşmalarıııın 

hiç kimsenin aleyhine matuf olmadığı· 

nı isbata çalışmaktadırlar. 

Münih, 25 (A.A.) - B. Ciano'nun 
Almanyayı ziyaretinden sonra aşağıda
ki resmi tebliğ neşredilmiştir: 

(Sonu 6. mci sayfada) B . Musolini nutıık verirken 

Madridi sıkan çern e 

Geniş bir cephe üzerin,de taarrıızv 
kalkan ihtilalciler, Valensia 

yolundan başka bütün yolları J,estiler 
Taarruz, ihtilUlcilere elverişli bir şekilde inkişaf ediyor 

köylerini çetin bir muharebeden sonra 
işgal etmişler ve hükümetçilere 300 ölü 
verdirmişlerdir. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Bolonya, 25 (A.A.) - Onuncu leji
onun "siyah gömlekliler" ine hitab e
den B. Musolini, ezcümle şöyle demiş
tir: 

"- İmparatorluğumuzu yedi ay i
çinde fethettik. Bu fütuhatı yalnız Av· 
rupa medeniyetine hain olanların teşkil 
etmiş olduklarr müsellah kuvvetlere 

(Sonu S. inci sayfada) 

RADiKAL KONGRESİ 

ÇALIŞMALARINI UJT1RD1: 

B. Daladyenin 
verdiği ı~arar sureti 

kabul olundu 
Muhtelif hatibler mühim 

nutuklar verdiler 
Biarritz, 25 (A.A.) - Radikal sos

yalist partisi, kongresinde B. Emil 
Roş, komünistleri, Frans~yı ispanyol 

kardeşi mücadelesine kanştırmağa ça· 
lışmak ve fabrikalarda ta'ırikat yap· 
mağa devam etmekle itham eylemiş ve 
bundan sonra bir karar sureti teklifi 
okumuştur. Bu karar suretindeki "kır
mızı ve beyaz faşizm mücadelesi" keli

meleri çok alkışlanmıştır. Kongre azası 
Roş'un teklif ettiği karar suretinin a· 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Fıkra 

Türk sofrasında 
Hollmann'ın hikayelerini kapı· 

şan basımevleri, yazı üereti ile bi,... 
likte, büyük adamın hoşuna git .. 
mek için, bir kasa şarab gönder· 
meği adet etmişlerdi. Hollmann'· 
da şarabın yalnız zevki değil, iei
kadı da vardı: Ona göre, mesela, 
Opera • Komik bestelemek istiyen 
bir müzisiyen şampanya şarabı ıç· 
melidir: çünkü bu şarab musiki· 
nin bu çe§iJine elveren köpüklü 
ve hafif ne§e verir. Dini musiki 
yapılırken, ya, Ren yahut Juran· 
son şarabı kullanılmalıdır. Destan 
musikisi ise, Burgonya şarabı is-
ter. 

Şarabın böyle hassaları olduğu. 
na inanmıyanlar bulunabilir: fa· 
kat inhisarlar İstatistiği gösteri
yor ki Türkiye'de şarab zevki git. 
tikçe arhyor. Bu, türk sıhatinin 

kiirınadır. Her §eyde mahrumiyet• 
çi usuller iflas eder. Yeşil • hiltil
ciliğin faydası r.Jarsa da, İnsanları 
içki keyfinden kurtarmağa ne din, 
ne devlet yasakları, ne hekim, ne 
de hakimler muvaffak olabilmif· 
tir· 

Biz umumi memleket ijiyeni ba
kımından türk sofrasında iki esaş.. 
lı inhıliib lazım olduğu fikrinde
yiz: Biri, ağır içkiler yerine şaJ'a• 
ba revaç vermPI~, ikincisi yağı 

acııupalılar gibi kullanmak! Ka
raciğer hastalığına Vişi,Je türh 
hastalığı ismi verilmesinin sebebi, 
hiç şüphesiz, soframızın sıhi ol .. 
mayışıdır. 

Rakı, koktel, konyak, ağır ha
fif likörler, hepıi içilmekte devam 
edecekse de şarab, bilhassa şarab 
zevkine varmak, memlekette muh· 
telif şarab tatları tesis etmek. en 
fakir sofraların kudtetine göre şa
rab fiatları bulmak, yalnız inhisar 
gelirine değil, türk sıhatine de hiz,. 
met etmek demektir. Onun için 
Monopol idaresinin son seneler· 
deki kalite ve liat gayrederini ve 
şarabın revaç rakamlarını mem
nuniyetle takib etmekteyiz. - ** 

DVNKü SPOR HAREKET LERi 

Madrid'in şimalinde ihtilalciler hükü
metçilerin siperlerine ateş ederlerken 

La Koruna, 25 (A.A.) - Madrid ü
zerine yürüyüş devam ediyor. İhtilalci 
kuvvetler Sesenas, Eskuivias ve Boroks 
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Bugün 
İç sayfalarımızda 

lKlNCI SAYFADA 
Her şeyden biraz - Düşünüşler: 

Kitab!anmız pahalı mıdır? - İç 
haberler. 

0Ç0NC0 SAYFADA 
Haftaltk siyasi İcmal - Reksist 
lider B. Dögrel'in tevkifi - Dış 

haberl'er. 
DORDONCO SAYFADA: 

Yabancı gazetelerde okuduklarr• 
mız: Vazıh olalım - Tefrika: 
Tarihteki garib vakalar - Tef· 
rika: İkinci Cengel Kitabı. 

BEŞlNCl SAYFADA 
Tefril<a: Bilinmeyen insan. 

"'1?t1JC &ıiJJODL~ 

Ankarada sonbahar at yarışlarına devam olund11 
İstanbuldal<l lik maçlarında Topkapı İs tanhul sporu, Fene;" 

Beykozu yendi 1Vefayı, Güneş Hilali, Galatasaray 

~
~;~ · 

Dünkü ko~ularda tribünlerden yarrş sa basına bir bakıı (Yazısı S. inci sayfada) 



HIEIR 
l .ŞE:VD~N 
.--..----~ôRA~ 
Kadınlar ve erkekler neden anla şamadar? 

Bir kadrn bana: "Erkek tabiatı kadın tabiatından o derece ayrıdır 'lci 
en basit erkek, tecrübe~iz bir kadına, başka bir ~yyareden gelme acaip bir 
mahlük gibi görünüyor .. ,, dedi ve devam etti: "Her Jc,adı.a için, ~vdiği er
k•Jc, korkunç bir mesele gibidir. Becerikli veya sadece makul kadrn, mu· 
taları göz önüne alarak meselenin lıal tarzını bulmağa ç.ılıpr:., Bu adam 
Wyledir, Wyle olması ;ubal olmakla beraber madem ki aeviyoru.m, acaba 
nasıl uzlqabilirim1 .. ~klinde mulıakem~ yürütür. istediğini yaptırmak 
ısteyea veya buia olan kadın da sevdiği erbğin bede.Dl veya alılil:f va
aıflarrndan ibaret olan meseleni.a muta/arını oldukları gibi lcabul etme.le 
istemiyereJc onlan deği§firebil~eğine çocukça inanır. 

"...Halbuki erkek, batta bir delikanlı bir irsiyetin, bir ailenin, bir terbi
yeaia v. sayısız tecrübelerin muhassalasıdır. Vücudü ne ise od ar; iyti· 
yadlar ~inmiftir; mizacı tehrrür etmiıtir. Belki dl/arı.adan bazıla
rını yavq yavaı tashih etmeğe Jıenüz imkan vardır: sonsuz bir ihtiyat, 
~fkati ihsas eden bir tedbirlilik gösterilmek, parmakları altında katıl~n 
balçığı ıslatarak yumuşatan beykeltraş gibi nezaketle yumuşatmak şartıy· 
le-. Falcat sert tenkid en merbut erkeği bile, zamanla, soğutur .•. Ve, lüzu
mundan fazla laisli kad11ıJarıa Jıatalırz yüzünden 'iitler arasında, aihayet, 
gizli kinler Jog. ...• 

Sözüııü burada kestim: 
- Cinsinize karşı fazla sert davranmıyor mruunuz?. Zanıı~iyor mu

sunuz ki erkek mescleniıı mutalar11u olduğu gibi kaba/ eder?. - A. Maurois 

belilel" Uleminde: 

-

- Avluyu mu temizliyorsunuz? 
- Evet, avlunun tertemiz olmasını 

istiyorum, çünkü birazdan kendim 
pencereden atacağım ..• 

Eski dövüş 

Annesi, küçük çocuğa çıkıfiı: 

- Ba işiıı en güç taralı böyle baş
aşağı muvazeneyi temin etmek değil, 
ellerin altında toprağın katılığına 

tahammül etmektir .•• 

- Dünyada senden yaramaz. senden münasebetsiz çoculc yolctur. Ye
meğe geldiğin zaman üstün, başın toz toprak içindeydi; temizleyinceye 
kadar canım çıktı. Şimdi gidip yenidea dövÜ§müşsiin; üstün ba§lll gene 
berbad bir balde. 

Çocuk, annesinin södinü t.aslıih etti: 
- Yok anneciğim, dedi. yeniden düvÜf1Dedim. Bu eski dövüş; yemek 

vakti geldiği içiıl aralık vermiştik. 

f r .. •·~ hcsah 

Hapishane müdürü, serbest bırakıcagı bir mahpusa dedi ki: 
- Haydi güle güle. Fakat af edersin, seni yaı:ılı~lıkla bir halta fazla i•er

ae alıkoymuşuz. 
Mahpus cevab Yndi: 
- Zararı yok efendim, gelecek sefer, ba bir lıaltayı indirirsiniz. 

~dn'ı bilmiyen çocuk ·-----------
Dört yapndaki iiiçiik bir çocufıı ana meh~bin~ nıniişkrcli. Yavru-

cağız kendi adını söyleme~ini beceremiyordu. Hoca sordu: 
- Yavrom. adın ne!. 
- Bilmiyorum. 
- Peki annen sabahları ,afırmak i~in ne diyor? 
- Annem beni ~ağırmaz; yanznda yatıyorum zaten. 

U L lJ 5 

IST ANBUL TELEFONLARI: 

B. Stoyadino''İÇ 
Bu akşam Edirneye 
gelmi~ llulunacak 
lıtanbul, 25 - Dost ve müttefik 

Yugoslavya'nın sayın başvekili B. Sto
yadinoviç, yarrn ak?lll Edirneye gel· 
miş bul unaeak ve istasyonda Edime 
valisi ile şehrin büyükleri tarafından 

karşılanacaktır• 
Dost devletin hükümet reisinin va

gonu Fluryada trenden ayrılacak ve 
Başvekil ayn bir trenle öbür sabah Sir
keci garına gelmiş olacaktır. 

Yugoslavya elçisi bugün şehrimize 
geldi ve Başvekili karşılamak üzere 
başkonsolosla birlikte Edirneye hare· 

ket etti. 
Batvekili türk hududunda karşılıya· 

cak olan türk heyeti de Edirneye hare
ket ettL Heyet, Hariciye ve Dahiliye 
vekaletlerini temsil eden B. Refik A· 
mir'le ayrıca Hariciye vekaletinden B. 
Şcmsettin'den müttkkebtir. 

Belgratf hususi muhabirimizin bil· 
dirdiğine gött. Barelrile, isiml~ri aşa• 
ğıda yazılı uvat refakat etmektedir: 

Belgracl. 25 (Huauat mubabirimis· 
den) - Türkiyeye hareket etmif bulu
nan Yugoslavya Başftkili B. Stoyadi
noriç'c, iaiınleri apğıda yazılı olan ze
vat refakat etmektedir: 

B. Sokiç. mebu• ve Pravda gazetesi 

başmuharriri, 
B. Yosimariç, Politika gazetesinin 

muhaniri. 
B. Yomanoviç. Solo Pravda guete-

sinin muharriri. 
B. Ahldn. Somadenet guetesinin 

muharriri. 
B. Pemmç. Avala ajansı direktöril. 

General Eydeman 
~refinc çay ziyafeti 

İstanbul , 25 - Sovyet Hava Gencra
lı ve Ossaoviakhim reisi B. Eydeman 
ve türk dostları <-erefine bu akşam bir 
çay ziy afet i veril eli. Çok samimi bir ha
va içinde geçen ziyafe tte davetliler gö
rüşüp konuşmuşlar, dans etmişlerdir. 

B. P.onso J\ ... nkaraya 
geliyor 

İstanbul, '25 - Geçen p azar gtinli şeh
rimi e gelmiş bulunan fram;u: hükümcti
nin Ankara büyük elçisi B. Ponso, ya
mı Ankaraya hareket edecektir. 

Bir define aranıyor 
İstanbul, 25 - Edimekapıda Ka"ri

ye camii civannda bir define bulundu
ğunu ihbar eden bir adjm, vilayetten 
müsaAdc almış ve hafriyata başlamıştır. 
Bu definede çok kıymetli tarihi eserler 
bulunduğunu iddia etmektedir. 

Romanya matbuat 
ataşesi 

GVNLtlK TAKViM . .. .. .. 
İstanbul, 25 _ Romanya hükiimeti 

matbuat umum müdürü B. Drako, Ro
man.yanın Ankara elçiliğinde matbuat 
at&JCli olmuftUr. 
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9 Şalian 1355 - Sinekli -.e Alpullunmı bıtuluta (922) 

13 Birinci tetrhı 1352 - lnn Hariciye nuın Frugl bama. Ankarayı .ziya-

Hıdırelles 174 reti (932) 

Gilılqiıı dotmuı 6,23 - B. Titiileüo lstanbutda (934) 

- lt.adıköyiine tıanvay itJemeğe bqladı (934) 

t Ankara Radyosu 
12.:30-13.30 
19. -20. 

Öğle neşriyatı 
Türk müz:iği 
İngiliue ders (Azime t-

Stüdyo salon orkeıtra11 

Karlfık müzik 

26 ILKTEŞRIN 1936 PAZA 
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HABERLER::-

Cumuriyet bayramı 
günlerinde spor 

faaliyeti 

Cclatmaray ve F enerbahrenin 
geleceği söyleniyor. Çunkaya ls
kl1ıbula, GençlerbirUği Konyaya 

gidiyor 

Cumuriyet bayramı günlerinin spor 

bakımından canlı ge!i-D\esi için Türk 

Spor Kurumu Ankara bölgesi İstanbul~ 

un kuvvetli kulüblerinden Galatasarayı 

iki maç yapmak üzere Ankaraya davet 

etmiştir. Cialata!oaraylılar, İzmir bölge· 

siyle bir anlaşma yapmak üzere oldu

ğunu eğer müsaid cevab gelmezse An

karara gelebileceklerini bildirmifler· 

dir. Şayet Galatasaray gelmezse Eski

fehir Deminpor kulübünün çağrılma· 

ıı düşünülmektedir. Futbol ajanlığı e

velce 1stanoul muhtelitinin daveti ve 

Ankara ıtadyomunun açılma töreninde 

Ankara muhteliti ile karşılaştn ılması 

bahse mevzu olduğundan Ankara muh

telitini çalıştırmağa başlamıştı. 

Stadyomun şimdilik maçlara talır.is 

edilemiyeceği anlafıldığmdan muhte

litlerin karşılaşması geri kalmıştır. Fa

kat mulıtelit çaltfına1arına gene devam 

olunmaktadır. -Bundan ba~ka, şampiyonumuz An-

kara Gücü kulübünün de Fenerbahçeli

leri davet ettiği ve iki kulüb a.raıunda 

bu seyahat etrafında konuşmalar yapıl· 

dığını öğrendik. 

Çankayalıların da lı:tanlıula gitmek 

üzere lstanbulda bu işle meşgul orga· 

nizatörlere müracaat ettikleri haber ve

rilmektedir. 

Konya lWkevi apor komiteı;.i de 

Gençler Birliğini Halkcvi takımı ile 

ka~ıla~k üzere Konyaya davet et· 
miştir. İki taraf esas itibariyle anlaş

tıkluından Gençler Birliği tak-ımı 2lS 

ilkteşrin çarşamba günü otobüsle Kon-

yaya hareket edecektir. 

Kitaplarımız 

Türk Spor Kurumun 
partiye aza olarak ka 
Ankara ~porcuları bu miin 

betle bir tören yapıyorlar 
Türk Spor Kurumunun son kon 

sinde türk sporcuları büyük par 
bağlı! klarını ve saygılarını uhar 
tikten sonra kurumun manevi şahsı 
tinin partiye ua olarak kaydedil 
temennisinde buluıuıw,lardı. 

Parti Cienyönkurulunca kabul 
bu dilek Türk Spor Kurumu genel 
kezine bildirilmi' ve kurumun teşkl 
tına tamim edilmişti. 

ÖğrendiğiınUe göre, Ankara • 
cuları cumuriyet bayramının ikinci 
ni 30 ilkteırin euma günü bu mün 
bı!tle bir tören yapacaklar ve Ulus 
danındaki anıta bir çelenk koyacakl• 
dır. Ondan sonra kafile halinde Yel 
'ehire giderek C. H. P. Ankara İlyo 
kurulu merkezi önünde toplanacald~ 
dır. Burada kendilerine kurumun pa 
tiye aza olarak kabul edildiği bildi 

lecektir. • 
Aynı gün saat ıs de Parti Ba,ka 

B. Tandoğan spor kulübleri mümeu 
leri ~refine bir çay ziyafeti vere«. 

tir. 

İzciler anıta çelenk 
koydular 

Dünkü sayımızda Ankaraya geldi 
terini haber verdiğimiz izcilerimiz dili 
öğleden önce Ulm meydanına gelere\ 
anıta çelenk koymu,tardır. 

lki bin kız ve erkok izcinin mun 
zam adımlarla ve temiz kı:yafetteriyl 

caddelerden geçi§leri ankaralılar tara 
.fmdan zevkle ta.kib edilmif Ye çocukla 
rttıll% uzun uzun alkı,lanmı§lardır. 

İzmit çiftçilerine tohum 
luk buğday dağıtılıyor 
İzmit, 25 (A.A.) - Adapazar to

hum islih i.&tasyonunda üretilen ve bire 
30 verecek kadar vergili bir buğday ti
pi olan. ''hindane" adlı buğday viliyeti
mizce 3 ı bin kilo tohumluk alınarak i
lin buğday yetiştiren mmtakalarındaki 

köylüye dağıtılmağa bapanmııtır. 

palıalı mulır r 
Türkiye'de baa·lan ki. 

tablann kih pahalı oldu
ğu ve kih ucuz olduğu 
hakkında ortava birlbiri
ne zıd iddiaların atılma • 

ki mümkün değiJdir. Av· 
nı lüks tabı bizde de bir 
tecrübe etmeye kalkınız, 
kitabınızm üzerine, Al • 
manya ve ln2itlere'de 
istenilen fiatm iki mis
lini koymaya mecbur ka· 
lırsınız. 

vetlidir. Görülüyor ki. 
çorap veya eldiven ima • 
tinde olduğu gibi, mali-
veti kitab başına ö~mek 
çok sakat ve yerinde ol
mıyan bir hareket olur. 
Satış fiatı üzerinden as
gari yüzde 20 bir muta • 
vassıt iakontosunu düt • 
me_vi de unutmaymu:. 
Simdi. ki tab ba.5ına •ti
nin hakiki çehresi bam
başka çizgiler altında 
meydana çıktığını ıörü· 
vorsunıu. 

Tilrkive"dc maliyet 
Jiatmm son dettce ucuz 
olmaamaı nfmen kitablar 
ucuz delildir. Fakat or
tada bir ihtikar olduğu 
da ileri sürülemez. M:em
leketimizik lı:itabın pa • 
hah olmasmm meıru se
bebleri vardır. Ve bun • 
1arm en ehemiyetllsi sa· 
bf az:lıitdır. 

Şöyle bir misal ele :ı
lalım. Tabi. üç yüı: aay• 
fahk bir kitabı iki hm 
nüsha olarak basımştıc. 
Müellü ücreti de dahil 
olmak üzere yaptıil;ı mas
rafın yekQnu beş vüz li· 
radır. Su halde he:: kio;ab 
tabie ıO kuru.- mal olu-

Her hangi bir kitaba 
bir aene içinde bin nüs • 
ha satış temin ediniz, kı• 
tabcı taneli 20 kuru~ 
mal olan kitabının fiatı
nı derhal 100 tkn 40 lnı· 
rota indirmeye hazırdır. 

Burada bir fasid dai • 
re karşısında bulunuyo • 
ruz. Sa~n azlığı kitab
tarın fiatını iki misline 
yakrn bir nisbet dahilin· 
de arttrrıyor. Fakat ki· 
tab fiatlarmm yübeilli· 
ii de utıt berinde men
fi bir tesir yapmaktan 
ecri kalmıyor. 

Günefin batması 17.16 
~ ' 

20. -20.20 
pek) 
20.20-21.10 
21.10-21.30 
21.30-21.55 Ajana ve gazete hutila1arı 

Si adet olmuttur. Son ate
len İstanbul pzeteleri • 
nin birinde bir arkadaf, 
23rb memleketlerindeki 
ki tab fiatlariyle mıaka • 
yese edilince memleketi• 
mizde çıkan kitablamı 
ucuz olduğu iddiasını Ot'• 

taya atıyor. Bir mukaye
se yaparken, her weyden 
önce kıyuJanan her iki 
tarafa miifterek ölçiller 
tatbik edilmesi ft husu • 
siyetlerinin pz önünde 
tutulmur Jbımdır. Ba 
itibarla ln~lteredc ve 
Almanvada tritablarm o
ri iinal baskılarmm bize 
nazaran kıyaalanamıya • 
cak derecede pahalı ol • 
duiunu söylemek, zahi· 
ren doira görüruıe bile, 
hakikate tamamiyle mu -
tabık değildir. Çünkü 
mevzuu bahsedilen bu ki· 
tablar evvela mükemmel 
surette bez cildlidir, 
sonra tabtlan, ek1sriya, 
Fransanm hususi liib 
tabıları ayarındadır. Bun
dan başka da muharrir • 
lere verilen telif haklan 
her kitabın maliyet fiatı 
üzerinde mahsus bir te
sir yapacak kadar yük • 
sektir. Şimdi bu neviden 
kitabları bizde saman ki· 
iıdı üzerine basılan, ek-
9Criya dikilmeyen Teya 
sayfalaruı açılmuına im
kan vermiyecek aurette 
üzerinden tellenen, ka • 
litesi her bakımdan dü • 
,ük olmaktan maada mu• 
harririne de verilen telif 
ücreti ya hiç veya hiç 
mesabesinde olan kitab
larla kıyaslamak elbette 

yor. Şimdi bu eseriG i1 • 
zerinde 1 lira fiat gördfl· 
ğünüz zaman ilk bakışta 
gözünüze yüzde bet ~üz 
bir kar çarpar ve ''ibti • 
kir!" diye haykırmak i .. " 
teniniz. Fakat hükmü
nüzde acele etmiyerek 
tetkikinizi biraz daha 
derinlettiriueniz. fU ha· 
kikatlerle karşılaşırsı • 
nız: bir defa bu 2000 bas• 
kt. tabiin, her ihtimali 
düşünerek baş vaınnu, 

Su halde memlekette 
kitab işinin 9C!tmet saf• 
hasın~ «irebilme9İ i~r 
eaer için en az bin karım 
meydana çıkması prtı -
na bai?;hdır. 

Profesör Nirnbu~iJn maceralan: Kırda pilcnilc yapıfamazsa evde yapı1am az mı? (Le ]ournafden) 

oldu~11 fanta.atik bir ted· 
birdir. Bir sene zarfın· 
da bu eserden satılacak 
olan kitabların yek\inu 
belki iiç yüzü bulauya • 
caktır, satışın, ikinci sc· 
ne 7JU'fında elliye kadar 
düşmesi ve daha sonra• 
ki yıllarda büsbütiin a • 
zalmsaı ihtimali çok ku'#• 

Asgari bir satış had· 
di ya kari adedinin ço• 
ialmaU veya, ki~ isa. -
be edecei?:i belinız bir 
piyango halinden ~ıka • 
cak otomatik bir hımayc 
Utıulünün teet55ÜSÜ ıle 
temin edildii?;i jtii~ Tür
ki}·e'de ucuz kitah oku • 
mak mümkün olacaktır. 

Mekteb kitaplarının 
fiyatı meselesi tabii mev• 
zuıımuzun dq.mda kalır. 

YAŞAR NABİ 
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Haftalık siyasi icmal 

HERKESlN DOSTU. rasını çevirmeğe yeter. İşte Kont Cia· 
no böyle günlük politika manevrası çe· 
virmğe yarıyacak kombinezonlar ara -
mak için Berline gitmiştir. Her iki ta· 
rafın da bu ziyareti propaganda namına 
azamı derecede eksplivate etıneğe çalı· 
şacağı şüphesizdir. 

HABERLE 
Belçikanın harbtan evelkl bitaraflık 

tiyasetine geri dönmesi meselesi A vru· 
payı meşgul etmekte devam ediyor. 
Bütün hafta bu meselenin şümul ve ma
nasının izahına çalı§ıldı. Gazeteler bu 
hidüıeyi tahlil ve tefsir ettiler. Fransız 
hUkümeti Belçikadan sualler sordu. 
Belçika hükümeti, kralın sözlerinden 
Belçikanın Milletler Cemiyetine karşı 
teahhüdlerini yapmıyacağı gibi bir ma
na çıkarılamıyacağını bildirmiş olmak
la beraber, bu izahattan ve tefsirlerden 
sonra da Belçika dış politikasının bun
dan böyle Fransadan ayrı ve müstakil 
bir yol üzerinde yürüyeceğine şüphe 
edilemez. İşin can alacak noktası da 
budur. Belçikanın °takib edeceği yeni 
siyaset şöyle izah edilmiştir: Belçika 
her devletin dostu ve hiç bir devletin 
düşmanı değildir. Yani bundan böyle 
Fransa ile Almanya arasında bir fark 
gözetmemektedir. Görülüyor ki orta -
da deği~iş bir vaziyet olmadığına da
ir söylenen sözlere rağmen, Belçika 
1920 eylülünden beri takib ettiği siya • 
setten ayrılmaktadır. 

* ŞARK VE GARB SULHU. 

Belçikanın bu kararı, garb sulhunu 
'ark sulhundan ayırmak yolunda Fran
sa ile Almanya arasında son aylar zar
fında yapılan mücadelede Almanya na
nıına bir muvaffakiyet sayılmak lazım
dır. Maliimdur ki Almanya garb lokar· 
nosunu şark sulhundan ayrı tutmak is
tiyor. Bunun arkasında da fransız - rus 
rnisakına karşı alman husumeti gizlen
miştir. Almanya bin dereden su getire
:rek bu misakı bozmak istiyor. Fransız 
• rus misakının devamı demek, Rusya 
ile Almanya arasında bir harb halinde 
Fransanın Rusyaya yardımı demektir. 
Belçika Fransa ile müttefik olarak kal-
11aydı, Fransa ile birlikte böyle bir bar
ba iştirak edecekti. Fransız ittifakım 
bozmakla şarkta çıkacak bir muharebe
ye iştirak etmiyeceğini şimdiden ifade 
etmiş oluyor. Yani şark ve garb sulhu
nun ayrıhğr meselesinde Almanyan.n 
noktai nazarım kabul etmi oluyor 

* ALMAN NOTASI. 

Almanya bu şark ve garb sulhunun 
biribirine bağlı olmadığı hakkındaki 

noktai nazarını hafta arası yeni bir lo,. 
karno konferansının toplanması hakkın
da İngiltereye verdiği notada da izah 
tmiştir. Almanya bu notasında lokarno 
konferansının toplanmasx için iki şart 

ileri sürmektedir: 
1 - Mütecavizin tayinini her dev • 

lctin kendine terkediyor. 

2 - Şark sulhunun garb sulhuna 
bağh olmadığını bildiriyor. 

Bunların birincisi doğrudan doğruya 
milletler cemiyeti teşkilatını istihdaf 
ediyor. Çünkü Cemiyet misakının on 
beş.inci maddesi mütecavizin nasıl tıı • 
yin edileceğini tarif ettiği gibi, on al • 
tıncı maddesi de taayyün eden müteca· 
~iz hakkında ne şekilde müeyyideler a• 
lınacağını tasrih ediyor. Almanya, İn • 
giltereye tevdi ettiği nota ile cemiyet 
tnisakından bu maddelerin kaldırılma • 
aını istiyor. 

İkinci şartla da fransxz • Rus miaa • 
kının bozulmasını istiyor demektir. Fil· 
hakika bu misakı bozmak son zaman • 
larda alman dış politikası için en ehe • 
tniyetli bir çalışma mevzuu olmuştur. 

* 'ICONT CIANO BERLlN'DE. 

İtalya dı_ş bakanı Kont Ciano'nun Ber
linde yaptığı görüşmelerin siklet mer
kezi de bu mesele olsa gerektir. İtalya 
ile Almanya siyaset sahnesinde ne de • 
?eceye kadar birlikte yürüyebilirler? 
liu, çok münakaşa kaldırır bir mC6ele 
dir. Her iki devletin de tarihine, coğ • 
rafya vaziyetlerine ve siyasi hedefle
tine bakılacak olursa, birlikte yürüye • 
tnemeleri lazrmdır. Almanya ile İtalya, 
hatta Almanya ile Fransadan ziyade bi· 
ribirinin rakibi vaziyetinde olmaları 
icab eder. Fakat fini hedefler bunları 
bir araya getirmiştir. Ve bu bir araya 
g'eliş de hel' ikisi için faydalı oldu:Ha
beşistanın istilasında Almanyanın Mil
letler cemiyetine aza olmaması ital
~anın işine elverdi. İtalyanın da bu te
tebbüse girişmesi Almanyanın Ren 
ltııntakasını silahlanmasına yaradı. Be
raber yürür gibi görünmenin büyük bir 
kuvvet olduğunu anlayan İtalya ile Al· 
ltıanya, Avusturya mselesi üzerinde de 
•nlaştılar. Gerçi bu anlaşma derme çat-
1rıadır. Fakat bueünkü p0litika manev· 

* iSPANYA VAZiYETi. 

İspanyada asi kuvvetlerin Madridi 
işgal etmeleri artık bir gün meselesi 
halini almıştır. İspanya payitahtı üç ta· 
raftan ihata edilmiştir. Cumur Başka
nı B. Azana Madridi terkederek Barse• 
lonaya gitti. Madrid asilerin eline dü
şecek olursa. İspanya payitahtının B::ı.r· 
selonaya nakledileceği bildirilmekte 
ise de, solların artık mücadelyi kaybet· 
tikleri iddia edilebilir. 

Askeri hareketler sollar aleyhine ce
reyan aldıkça Sovyet Rusya sabırsız -
}anmaktadır. Geç.en hafta ruslar Lon -
drada daimi içtima halinde bulunan bi
taraflık komitesini harekete getirmeğe 
çalışmışlardı. Bu komitenin başkanına 
İtalya, Almanya ve Portekiz hükümet• 
leri tarafından asilere yapılan yardım 

hakkında bir sürü vesika tevdi ettiler. 
Komite namına bir heyetin Portekiz 
hududuna giderek tetkikatta bulunma
sını istediler. Komite harekete geçmedi. 
hafta arası da İngiltere ve Fransa do • 
nanmalarının Portekiz sularını müra
kabe altına almasını "talebettiler. İngil
tere ile Fransa da buna yanaşmadılar. 

Şimdi Sovyet Rusya, komiteden çekil
mek tehdidini ileri sürmüştür. Eğer 
komiteden çekilmek d1m~!ı: İspanya h:.i· 
kümetine yardım yapm-tk demel• ise, 
devletler hukuku kaidelerine göre hiç 
bir mani olmamakla beraber, bugünkü 
şartlar altında böyle bir hareketin Av· 
rupa barı§I için tehlikeli olacağı aşikar
dır. Kaldı ki askeri harekatın bu safha
sında bu yardımın İspanya hükümetini 
kurtarabileceği de çok şüphelidirı 

* BLUM HÜKÜMETI 

Blum için iç politika meseleleri de 
bir gaile mevzuu olmuştur. Geçen haf
ta komünistler Alsas Lorende nümayiş 
yapmışlardı. Bu nümayiş Fransanın 

içinde ve dışında akisler uynadırdr. 

Fransız faşistleri mukabil nümayiş yap
maya teşebbüs ettiler. Daha fenası, bu 
nümayişler Blum hükümetinin dayan
dığı üç ayaktan bid olan radikal sosya· 
list zümresi arasında nahoş bir tesir bı
raktr. Radikal sosyalistler bir beyanna
me neşrederek komünistlerin hareketi· 
ni takbih ettiler. Diğer taraftan hudud 
üzerinde denecek kadar Almanyaya ya
kın bir mıntakada yapılan bu nümayiş -
ler alman gazetelerinin şiddetli muka • 
belesine maruz kaldı. Alman propa • 
ganda teşkilatı bunu Almanya lehine 
istismar etmeği ihmal etmedi. Şarktan 
komünistlerin tehdidi altında bulunan 
Almanya için bu tehlikenin garbtan da 
belirdiği ilan edildi. 

Fransız komünistleri yaptıkları ha
tayi anladılar. Uumumi merkez namına 
Daladier'ye yazılan bir mektupta ko • 
münistlerin bir defa daha müttefikler! 
olan radikal aosyalistleri ve sosyalist • 
leri böyle mUfkül bir vaziyete düşür • 
miyeceklcri bildirildi. 

Hafta arası radikal sosyalisler de Bi
aritz'de kongrelerini topladılar. Bu 
kongrede Blum hiikümetine müzaheret
te devama karar verilmiştir. Blum kon. 
gre toplanmazdan bir kaç gün evvel söy. 
lediği bir nutukta "halk cephesi'' adı 
verilen üç taraflı komünist, sosyalist 
ve radikal sosyalist ittifakı bozulacak 
olursa, meclisi dağıtmaya kadar ileri 
gideceğini söylediğinden bu sözler, ra
dikal sosyalist kongresi kararları üze

rine amil olsa gerektirı 

* AMERlKA SEÇlMl. 

Amerikadaki cumur baştianı seçimi 
artık son safhasına girmiş bulunuyor. 
Her dört senede tekrarlanan bu seçim 
gelecek ayın ilk haftasında yapılacak. 

İki namzed vardır: ı:iemokrat partinin 
lideri ve bugünkü cumur başkanc Roo • 
seveld, cumuriyetçi partinin lideri ve 
Kanses valisi Landon. 

2lADIKAL KONGRESi ÇALIŞMALARINI 

B. Daladyenin verdiği 
1{arar sureti kabul 

BiTiRDİ 

olundu 
' 

Muhtelif hatibler, mühim nutuklar verdiler 

şağıdaki ıon cümlelerini de alkışlamış-
(Başı 1. inci sayfada) 1 

tır: ''- Eğer komünistler, halkçı cephe
si programını devamlı surette çjğne· 

mekte devam ederlerse, radikal partisi, 
o zaman, 1936 mayısından beri dört sol 
cenah partisini biribirine bağhyan pak
tın komünistler tarafından yırtılmış 
olduğunu kaydetmeğe mecbur kala
caktır." 

]ah Kayzcr'in nutku 
Aynı derecede şiddetle alkışlanan 

Jak Kayzer ise B. Roş"un ancak menfi 

B. DalDdye 

bir sureti hal teklif etmekte olduğunu 
tebarüz ettirmiş ve demiştir ki: "- E
ğer hükümetir. düşmesini istemiyor i
sek, ona yardımcı olmamrz ve kendı 
doktrinlerimizden müllıem h.alkçr cep
hesi programının tatbiki yolunda onu 
tutmamız lazımdır. Şurasını hatırda 

tutmak gerektir ki, hültümet, komünist

lerin tesirleıine kapılmamı~ ve genel 
iş konfederasyonu sekreteri Juhs da 
sosyal anlaşmazlıkların sükun içinde 
halli tarafını tutmuştur. Partimiz, fab· 
rika1:-rın işgali keyfiyetine daha fazla 
müsamaha edemiyeceğini bildirecektir. 

SON DAKiKA: 

Fakat işçi sınıfına da, yeni sosyal ka
nunların patronlar tarafından tatbik e
dileceği hakkında garanti vermekliği

miz lazımdır. Daima itham etmiş oldu· 
ğumuz endüstrici oligarşi, sosyal te
rakkiye karşı daima mücadele halinde
dir. Panik havası yaratmak doğru ~de· 
ğildir. Herkes doktrin bakımından 

hemfikirdir. Bu takdirde müttefikan 
alınmış bir karar sureti kabul etmemek 
manasız olur.'' 

Öteki nutukl.cır 
BB. Baye ve Gemli halkçı ceph'esi

nin devamı ve B. Bonne de maliyede 
nizam lehinde bulunmuşlardır. 

En son söz alan B. Daladiye şu be
yanatta bulunmuştur: 

"- Kongre azalarının fikirleri ara
sında ancak çok ufak nüans farkları 

vardır. Hiç kimse, halkçı cephenin da· 
ğılmasmı istememiş ve hiç kimse sos
yal kanunları tenkit etmemiştir. B. 
Roş'un komtinistlere karşı olan hücu· 
munu anlamıyorum. Çünkü burada ya
pacağımız, her şeyden önce bir radikal 
progıamı tesbit etmektir.'' 

B. Dalndiye, bundan sonra, Avrupa· 
da yayılmakta olan yeni mistiklerden 
bahsederek demiştir ki: 

"- Burada bizde şimdiye kadar 
mistik yoktu ve hiç bir zaman da olmı· 
yacaktır. Biz, demokrat ve ferdiyetçi 
bir partiyiz. Fransızlar için, koyun sü
rüsü ve yahut karınca yuvasından da
ha yüksek jdcaller vardır. Her tiırlü 

planlı ekonomi te§ebbüsü ancak bir sı
nıfın ve yahut bir partinin diktatürlü· 
ğüne müncer olacaktır. Diz, müstahsili 
yeni yeni istibdatların altına sokmayı 
değil, fakat ona hürriyetini verrnegi is

tiyoruz. Cumuriyetçilerin vazifesi, e· 
konomiye yeni bir inkişaf vermektir. 
Biz şu fikirdeyiz ki memleketin meş· 
ru ve haklı sosyal kanunlar yüküne ta
hammül edebilmesi için fabrikalarda 
ve tezgahlarda azami surette çalışmak 

lazımdır." 

Karar .m reli 
Biarritz. 25 (A.A. - Radikaller 

kongresi dün çalışmalarını bitirmiş ve 
BB. Şaton, Heryo ve Sarro tarafların
dan müştereken kaleme alınıp B. Dalad
ye tarafından takdim edilen bir karar 

ı• 

Belçikada beklenmiyen bir hadise 
---------------------------

B. Dögrel, Rel{sistlerin büyül{ nümayişini 
idareye lliızırlanır ken tevltlf edildi 

Brüksel, 25 (A.A.) - Dün gece va-
ziyetin gerginliği hissolunur derecede 
azalmıştır. İstasyonlarda fazla kalaba
lık görülmüyordu. Sanıldığına göre sı
kı bir nezaret ve tarassut yapılacağı 

haberi birçok nümayişçilerin cesareti· 
ni kırmıştır. Buna mukabil, reksistlerin 
umumi karargahında büyük bir faali
yet görülmektedir. Reisler, boyuna top• 
lantx halindedirler. Maamafih tahmin 
ettikleri gibi ıso.ooo kişiyi seferber e
demediklerini teslim etmektedirler. 
Reksistlerin reisi B. Leon Dögrelin 
Brüksel üzerine yürümekten vazgeç· 
miş olduğu sanılmaktadır. Çünkü 
jandarmalar bütün yolları işgal etmiş· 
terdir ve otomobillerle kamyonların 
seyriseferine mani olmaktadırlar. Artık 
vahim hadiselerin çıkması ihtimali kal
mamış olduğu sanılmaktadır. Esasen 
reksistlerin prensipleri, şiddet hareket
lerine muhaliftir. Ancak miting esna
sında ufak tefek bir takım arbedeler zu· 
huru ihtimali vardır. B. Dögrel'in, bu
gün öğleden sonra yaptıracağı miting
lerin altı yediyi bulacağı söylenmek
tedir. 

fevkalade gizli tutulmaktadır. 
Öğrenildiğine göre birçok reksist· 

ler, eski muhariplerin kıral sarayının 

önünde yapacakları geçid dolayısiyle 

nümayi~ler yapacaklardır. 
Her ihtimale karşı kuvvetli polis ve 

asker müfrezeleri harekete hazır bulun
maktadır. 

8. Dögrel tevldf edileli 
Brüksel, 25 (A.A.) - B. Dögrel, 

reksistlerin büyük nümayişini idare et
mek üzere Sent 'Güdüldeki ikametga • 
hından çıkarken tevkif edilmiştir. Rek
sist lideri evinin balkonundan taraftar
larına hitaben bir nutuk söylemiştir. 

Reksistlerden ve ayan azasından Kont 
Grün de tevkif edilmiştir. 

Eski muhariplerin geçid resmi, saat 
10 da krralın huzuru ile yapılmış, hiç 
bir hadise olmamıştır. 

Geçid resminden sonra şehrin mer· 
kezine doğru yola çıkan birçok reksist
ler yolda marksist mul:abil nümayişçi· 
lerle karşılaşmışlardır. Her iki taraf 
biribirine küfürler savurmuş ise de hiç 
bir arbede olmamıştır. 

Seçim mücadelesinin ilk safhaların
da mübhem kalan siyasi program artık 
tavazzuh etmiş bulunuyor Roosevelt 
Merkeziyetçidir. Landon ise Amerika 
kanunu esasisi ile muhtelif hükümetle
re temin edilen hakların ve salahiyetle
rin devamına taraftardır. Yani ademi 
merkeziyetçi demek. Garib tecellidir 
ki Amerikanın bir asırlık tarihinde bu 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Reksistler'in niim"~·işi 

1 
Brüksel, 25 (A.A.) - Hükümetin ya

sağına rağmen reksistlerin büyük ni.ima
yişi bugün yapılacaktır. Toplantı yeri 

Reksist nümayişçilerin mikdarr an· 
cak birkaç bin kişi idi. Jandarmalarla 
polisler sokaklarda devriye gezmekte 
ve umumi binalarla stratejik nokt<ıları 
muhafaza etmektedirler. 

B. BLUM'UN 

BiR NUTKU 

' Halkçılar cephesi 
bütün icraatında' 
ınnv~ff~'k olacak 

B. Blum 

Tuluz, 25 (A:. 
A.) - B. Blum. 

söylemi~ olduğq 

bir nutukta ''halk) 

çılar cephesi,, hil· 

kümetinin bütün 

icraatında muvaf

fak olacağına ka· 

naati olduğunu 

beyan etmiştir. 
Başvekil demis

tir ki: 

"- Şimdiki teçriibenin derin mana
sı, cumuriyet demokrasisi ile proletar· 
ya demkorasisinin ve hükümet koalis
yonunun demokrasi usullerinin dışına 

çıkmaksızın ve hürriyet prensiplerini 
çiğnemeksizin tesirli surette faaliyette 
bulunabileceğini isbat etmek mevzuu
bahs idi ve sanırım ki isbat da ettik. 

B. Blum, bundan sonra sosyalizm 
yer yüzünde teessüs edecek olursa, mu
harebenin imkansız ve h3tta ·tasavvuru 
gayri kabil olacağı kanaatinde bulun
duğunu beyan etmiştir. 

Hatib, neitce olarak, "Avrupaya mü
teallik meselelerin umumi surette lOoi 
karno konuşmalarını genişletmeğe gay
ret edeceğini söylemiştir. 

suretini ittifakla kabul etmiştir. 
Bu kararda, demokrasinin üssülesasr 

olan hukuku beşer beyannamesinin, mal 
ve mülk masuniyetini teyid eylemekte 
bulunduğu hatırlatılarak, fabrika, tez
g{ih, çiflik ve dükkan işgal etmenin hü
riyete karşı tecvizi imkansız bir tecavüz 
demek olduğu ifade edilmektedir. Ka
rar, radikal doktrinlerin ayniyle tatbik 
edilmesi lüzumunu göstermektedir: 

1. - Dostlukların idamesi ve millet
ler cemiyeti paktı teahhüdlerine saygı 
gösterilmesi, Avrupa anlaşmazlığı se
beblerinin bertaraf edilmesine çok uya

nık davranılması ve kom~u milletler nez· 
dinde iç harb fecayiinin azaltılması zım
nında teşebbüsler yapılması suretiyle 
milletlcrarası sulhun korunması. 

2. - Milli müdafaanın kuvvetlendi
rilmesi. 

3. !.... Faşist karakterli bütün kurum· 
ların feshi ve silahtan tecridi ve sosyal 
kanunların samimiyetle tatbiki suretiyle 
kanuni vaziyetin idamesi. 

4. - Sosyal anlaşmazlıkların uztaı· 
m..ı ve mecburi hakem usulleriyle halli. 

5. - Milli tesanüd unsurları arasın
da fili bir tcsanüd vücuda getirilmesi ve 
zirai istihsalatın müdafaa edilmesi. 

6. - Devlet otoritesinin, her türlü 
tesirlere ve bilhassa menfaatlerin yarat
tığı büyük ittifaklara karşı idame etti· 
rilmcsi. 

7. - Para istikrarım garanti edecek 
bir bü<lçe muvazenesi vücuda getirilme· 
si için büyük gayretler yapılması. 

Kongre, kendi delegelerini bu pren· 
siblerin tam tatbikini temin için vazife· 
dar hükümetteki dclefgeleri ve itimat 
beyan etmktedir. 

Karar sureti şöyle bitmektedir: 
"- Cumuriyeti ve vatanı mü•Jafaa 

azmiyle mütehassis herkesin birlik olma· 
sı l5:zınYhr." 

Balk.an antantı 
Kurmay reisleri 

toplanıyor 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Atina• 

dan bildiriliyor: 
2 sonteşrinde Belgrad'da toplana• 

cak olan Balkan antantı kurmay reis.
leri konseye Yunanistan tarafından 

kurmay reisi General Papagos'la ikinci 
reisi general Zoyopulos iştirak edecek· 
tir. Dun bu iki zat Başvekil General 
Metaksas'ın başkanlığında toplanarak 
konsey hakkında görüşmüşlerdi:.-. Top· 
lantıda Hariciye ve Harbiye müsteşar
ları da bu!urunuştur. 
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Bu nevi icadlann en dikkate şayan 
olanı Bizans imparatoru Teopbilus'un 
(829 - 842) yaptırdı ~ iki arslandır. B ı 
imparator yukarda ismi geçen H eron
un eserlerini okuyarak heveslenmiş ve 
tahtının iki tarafına halis altından ıki 
arslan yaptırm·ştır. İmparator her tah
ta oturunca bu arslanlar mihanik bir 
takım tertibat sayesinde ayağa kalkar
lar, kükrerler ve tekıar yere u.ıamr
lardı. 

* "Denizaltı gemisi'' fikri ilk defa 
haçlı seferleri esnasında zuhur etmiş
tir. Maamafih o zaman tasavvur edilen 
şekil pek iptidai idi. Rivayete nazaran 
Salomon Morolf adında biri deriden ve 
her tarafr kapalı bir gemi yaptırmış 
Bunun ziya almak için iki cam pençe
resi varmış. Bir gün halkın huzurunda 
bu gemi ile Morolf denize dalmış. 

Bir ucu denizin yüzünde kalan bir bo
ru içerisi için lazım olan havayı temin 
ediyormuş. Gemi ile içindeki adam 14 
gün su altında kaldıktan sonra tekrar 
yukarı çıkmışlar ... Münih saray kütüp
hanesinde bulunan bir kitabta bu şekil
de bir denizaltı gemisini tasvir eden 
bir şekil rnevcuddur. 

Dünyanın yuvarlak olduğu hakikati

ni miladdan 6 asu: evvel Pythagoras ve 
Anaximander tarafından öğretilmekte 

idi. Miladdan 350 sene evvel Eudoxoa bu 
b«kikati tekrar ve ısrarla müdafaa etmiş, 
Archimedes bunu isbat için deliller ta

harri etmiştir. Halife El Menun kürre -
nin çevresini hesab ettirerek 24 bin in • 
giliz mili olduğunu bulmuştur, ki bu ra
kam bugün kürrenin çevresi olarak ka -
bul edilt>n 40 bin kilometreye pek yakın
dır. Bu halife aynı zamanda 500 metre 
kadar bir hata ile tul derecelerinin u • 

zunluğunu da lıesab ettirmiştir. 

* Miladclan 270 sene kadar evvel ts • 
kenderiyeli riyaziyeci Ariıotarchos gü
neşin yerinde durduğunu ve arzın onun 
etrafında döndüğünü talebesine öğret • 
miştir. 

* Milnddan 150 sene evvel Seleucoa 
kainatın namütenahi olduğunu ve dün-

Tefrika: No: 8 
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ya ile diğer bazı yıldızların güneşin et
rafında devrettiklerini f elsefi bir sis
tem olarak ileri slirmüştür. 

.:· ... 
Eski yunanlılar ve bilhassa atinatı. 

tar tırpan kullanmazlar ve düğen nedir 
bilmezlerdi. Ekini orakla biçerler ve at
larla katırlara çiğnettikten sonra sa • 
vururlardı .Tırmık da onlarca malUm 
değildi ve tarlaya ekilen buğdayı üret
mek için kürek kullanırlardı. 

* Eski yunanlıların ateş yakmak için 
kullanabilecekleri hiç bir vasıtaları 
yoktu. Bunun için her evde daimi bir 
ateş bulundurulur ve bu sönerse kom • 
gunun lambası emanet olarak alıwp sö-

nen atef canlandırılırdı. 

* Roma imparatorluğu zamanında Gol-

va mmtakasmda cam pençercler kul • 

lanı1mağa başlaını~tr. Gene aym devirde 

Romada herkes umumi su tesisatından 

istifade ederdi: Her evde daima akan 

bir çeşme vardı. Antakya ve lskende • 

riyede bile bu aynen böyle idi. Hatta o 

devirlerde geceleri sokaklann aydrn • 

latılmast usulü bile tatbik ediliyordu. 

Çel: ve Ciro sistemleri çok eski de • 

virlerde kullamlan şeylerdendi. Bunu 

Çiçeronun mektuplarından anlıyoruz. 

Bono usulü babilliler tarafından bile 

tatbik edilirdi. Hipotek miladdan 6 asır 

evvel mevcud olan bir müessesedir. 

* Eski devirlerde anarşistlere bile te-

sadüf edilmektedir. Filsitinde bulunan 

bu yam~n adamlar dünyayı on beş asır 
müddetle tethiş etmi~lerdir. Meşhur 

müverrih Flavius Josephus "hançer bi

raderleri" diye bir teşekkülden bahset 

mektedir. Miladdan sonraki birinci as

rın ikinci yarısmda ortalığı kasıp ka • 

vuran ve propagandayı bıçakla yap • 

mağı tercih eden bu adamlar biç bir 
zaman soygunculuk için değil, bugün
kü yoldaşları gibi, siyasi maksadlar 

için adam öldürürlerdi. 

(Sonu var) 

VAZIH 
17 Birinci teşrin 1936 tarihli Deyli Herald gazetesi yazıyor: 
Sir Samuel Hor, geçen akşam: 
" t~i partisine nazaran acaba bizim siyasetimizin daha az 

barışsal olması nasıl mümkün oluyor Bir az daha vazıh ola • 
lmı." demişti. 

Evet hakikaten vazıh olmaklığımız lizımdır. 
Sir Samuel, memleketin silihlı yahud silahsız olınasr bakı· 

mından hükümetle işçi partisi arasında bir farkın mevcud ol· 
duğuna inanıyor. Halbuki ortada hiç te böyle bir fark yoktur. 

İşçi partisi, daha geçenlerde Edinburgh'ta: 
"Biz, gerek ulusun hakları ve bürriyetle.ri gerekse arsıulu

sal kanuna riayet bakımından ve mcmleketın de uluslar sos -
yetes.i üyesi olması dolayısiyle üzerine almış bulunduğu me • 
suliyeti itibariyle Uzun olan bütün müdafaa kuvvetlerini ida
me edeceğiz." demişti. 

Aradaki fark, asıl İngiliz aila.hlarınm ne suretle kullanıla • 
caklan ve hangi gayeye hizmet ettirilecekleri noktasındadır. 

İşçi partisi, konservatizm (muhafazakarcıhğın) İngiliz si
lahlarını arsıulusal kanunun hizmetinde kullanacağına, ingi· 
liz silahlarını dünya adaletinin bir aleti ve vasıtası yapacağı· 

OLALIM 
Hakkında bitaraf bir dünya mahkemesinin liararınt sevinç

le kabul etmiyeceği tek bir münazaarun bile mevcud olmadığı
nı acctkça söylemiyor. 

Diğer ulusları büyük pa..:arlardan kaçıracak olan hodbin ve 
haris bir emperiyal ekonomiye sed çekmekten geri duruyor. 

Antisosyal silahlanma nedüstrisini millileştirmiyor. 
Başkalarına verdiklerinden ziyadesini kendileri için tale

betmiyen ve tahrik edilmemiş bir taarruz vukuunda birbirle • 
rinin yardımına koşmıya azmetmiş bulunan barışsever uluslar
dan mürkkep kuvvetli bir grupun Avrupada ve Uluslar Sos • 
yetesi iccerisnde teşekkül etmesine yardım etmiyor. 

Ve bütün bunları yapmaktan ~eri durmasmm SC'bebi, hü • 
kümetin bizxat bu sistemin kendi icabı olarak kaccırulmaz kılı· 
nan bir barba karp kendilerini müdafaa etmek üzere humma-
lı bir surette silahlan.an bir takım müstakil devletlerden mü
rekkep bir alemden daha iyi, daha üstün bir alem göremeyi -
ıidir. 

Sir Samuel, bu hakikat kafi derecede vazıhtır, değil mi? 

B. Ruzveltin mücadelesi 
na ve bu silahların, kendi ulusumuz da dahil olduğu halde bü- ------------
tün uluslar tarafından illa kendi mutlak hukuklarını temsil 17 Birinci te~rin 1936 tarihli Niyuz Kronik! gazetesı" yazı· 
ediyor iddiasından vazgeccerek bu ulusların komşulariyle ya- yor: 
pacakları bütün kavgala,.da bir üçüncü şahsm rey ve hükmü· Amerikan cumur başkanı seçiminin seferi, ancak iki haf· 
nü kabul edeceklerine inanmamaktadır, ta kadar sürecekken bu seferin ternş ve heyecanı daha şimdi· 

den ba.şgöstenniş bulunuyor. Atlantik'i boylayan telgraflara 
~laziden cJ.ıruır.ak ılers ve ibret bakacak olun.ak, B. Ruzvelt'in eöylevli turnesinin adet:! mu

İşçi prtisi, bilakis, yeniden silahlanma tieyfiyetinin "To • 
ries" ler bakımından, tıpkı büyük harpta neticelenen şu milli 
silahlanmalar rekabetinin arsıulusal anarşisi içerisinde İngil· 
tereye bir askeri kuvvet tefevvuku temin etmekten ibaret ol· 
duğuna inanmaktadır. 

Fakat işte, Sir Samuel Hor'un arzusu veçhile, va.zıh olalım. 
Ve, Sir Samuel Hor'u müteessir etmeği göze aldırmak bahsı· 
na, evvela maziyi kısaca gözden geçirip ondan ibret alalım. 
Aşikardır ki, "nasyonal" hükümet, bundan be§ yrl enet işçi 
partisinden aldığı barışsal dünya gibi baha biçilmez bir mira
sı israf etmiştir. Bunu yapmasının da yegane sebebi, kendi kör 
arsıulusal siyasasıdrr. 

Gene, aynı hükümet, japon taarruzuna göz yummakla 1931 
de Uluslar Kurumuna ihanet etti. 1932 de ve bu tarihten son• 
ra da silahsızlanma tekliflerine karşı koymakla bu kuruma ge
ne ihanette bulundu. 
Aynı ihanet, 1935 te de tekerrür etti. Sir Sanıuel'in bu ci • 

beti pek iyi bilmesi Lizımdır. 
Fazla olarak ta evela Versay andlaşmasının haksızlıklarını 

düzeltebilecek mahiyette hiç bir şey yapmamak, saniyen de 
faşist adaletsizliği karşısında ricat etmek suretiyle faşizmi 
tedvin etmiş ve bu itibarla da bütün ülkeyi, tarihin.in en vahim 
tehlikesi anına getirmiş bulunuyor. 

Hükümet, isbat ve delili reddediyor 

Bütün bunları yapmasının sebebi, Uluslar Kurumuna sahi
den inanmayıp asıl silahlı kuvvete inanmasıdır. Şimdi hali 
mevzuubahsedt!rek hal hakkında vazıh olalım. 

Hükümet, uluslar kurumuna refakat diye mevcut olan key• 
fiyet hakkında değeri olan her isbat ve delili reddediyor. 

zafferane bir dolaşrşa münkalib olduğuna şahid olduğumuz gi
bi Roscvelt'in mağlQbiyeti için gece gündüz dua eden Wall 
Street bile artık Ruzvelt'in yeniden seçilmesi ihtimallerini da
ha etraflıca hesaba katryor. 

Ruzvelt'in bu mütezayit kuvvetinin en esaslı am!li , şüphe 
yok ki, muarızlarının isterik denebilecek derecede mübalagalr 
olan iddialarında aramalıdır. 

Cumuriyet Partisi, iki gün evvel neşredilen resmi bir teb
liğde, Ruzvelt'e "amuikan ihtilal hareketinin Kercnsky'' si 
demekten, Ruzvelt yeniden seçildiği takdirde "bayatını her 
sigorta ettirmi' kimse veya para biriktirmiş her insanın., bu 
tedbirlerinin suya düşmesine şahit olacağını yahut ta Ruz • 
velt'in vergi hakkındaki tekliflerinin "memleketin her iş te· 
şebbüsü hakkından doğrudan doğruya hükümtin tesahübüne 
götüreceğini" iddia etmekten çekinmemiştir. 

Cumuriyetçiler, bu kabil gürültülü ve kendi kendileri için 
pek te muvaffakiyetli sayılmayan reklamlar yapmıya müte • 
mayildirler. Nete«im bundan dört sene evvelki cumur reisi B. 
Hoover: "ben mağlfıb olursam Nevyork'un sokaklarında da ot 
biter" diye kemali azametle söz .c>ylüyordu. Halbuki buna mu
kabil Amerika'da dikkate değer bir iş faaliyeti husule geldi. 
Gerçi B. Landon, bu yeni faaliyet ve kalkınmanın, Ruzvelt'in 
cNew Deal> ine rağmen başancıhğrnı iddia etmiyor değlidir; 
fakat amerikalı reye.inin (seçicinin) pek te öyle B. Landon'a 
inandrğı yok. 

New Deal, Atlantik'in bu tarafından ııı;örüldüğüne göıe, 
fiiphesiz ki birçok cessurca ve idealistçe tasarlanıp yaşanan 
tecrübelerle beraber birçok hataları da ihtiva etmiştir. Fakat 
ıu da muhakkak ki bunun böyle olmasına rağmen New Deal'i, 
Krzrl İhtilalin bir muk<-ddemesi saymak yahut ta Bay Ruz • 
velt'e Kerensky lakabını takmak ta. hiç olmazsa Bay Baldvin'i 
yeni türeyen bir Musolini addeden insanların iddialarrkadar 
gülünçtür. 

rurmuş. Bu sebeble her tarafa yetişemediği 
için kaplanların ilkini Cengel'in üstadı ve 
hakimi tayin etmiş ve aralarında anlaşmaz
lık çıkan cengellilerin ona baş vurmalarını 

C E N G E L K • T AB 1 buyurmuş. O günlerde kaplanların ilki, öte-, 1 kilerle birlikte ot ve yemiş yermiş. Cüssesi 

memiş imiş ve kaplanların ilki yaptığı işi gö
rerek ve kan kokusundan kudurarak iiınal -
deki sazlıklar içine doğru kaçmış; onun üze
rine Cengelde ha.kimsiz kalan bizler aramız· 
da kavgaya, dövüşe girişmişiz. Bu gürültüyü 
duyan Ta geri gelmiş. Yimisi şöyle anlat
mış, kimisi böyle demi;.;; fakat o, çiçeklerin 
arasında yatan ölü ceylanı görünce bunu ki
min öldürdüğünü sormuş; kan kokusundan 

zaman bugim ne biçimse öyle imiş. İ1k önce
leri akıllı bir surat takınmağa yeltenmiş, fa. 
kat sonradan gene kaşınmağa, aşağı yukarı 
aıçramağa başlamış. Ta, dönüp geldiği za
man, görmüş ki şebek ağaca başa~ağı asılmış 
aşağıda bekliyenlerle eğlenip maskaralık e
diyor; aşağıdakiler de onunla eğleniyorlar. Y - - • benim kadar büyük ve rengi sarı bir sar-a zan: ~ · Çeviren: 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM maşık çiçeği kadar güzelmiş. Bu Cengel'in 
- henüz yeni olduğu o güzel günlerde, üzerin-

- Söylerken yağı erimedi, dedi Baghira d.7 ne benekler, ne de çizgiler yokmuş:. ~Ü· 
ve Movgli yüziinü elleriyle kapatarak güldü. tun. Cnegel hal~ı, korkmaksızın oı;ı.un onune 

- O günlerde ne ekin, kavun, biber, şe- ~elır ve onun agzmdan çıkan her s~z Cenge. 
kerkamışı, ne de sizin hepsinizin bugün gör- l~ yasa~ı ~ayılırm.ış. ~atırl~~n kı, o zaman 
müş olduğunuz biçimde kulübeler yokmuş; hız, hepımız tek hır mılletmışız. 
ve Cengel halkı insanın ne olduğunu bilmez, Gecenin birinde iki ceylan aarsında ot 
Cengel'de tek bir millet halinde bir arada otlama yüzünden - hani şimdi sizin buynuz. 
yaşarlarmış. Fakat bir aralık, hepsine yeti • farla ve dört ayakla hallettiğiniz şekilde • 
şecek otlak bulunduğu halde, yiyecek mese· bir ihtilaf çıkmış ve anlatıldığına göre. iki 
lesi üzer inde çekişmeğe başlamışlar. ceylan da çiçekler içinde yatan ilk kaplanın 

H epsi tenbelmişler; şimdi bizim ilkbahar önünde derdlerini dökerlerken bir tanesi 
yağmuriarı hürmetlice olduğu zaman yap- omuziyle kaplana dokunuvermemiş mi? O 
mak istediğimiz g ibi, karınlarım yattıkları zaman kaplanların ilki, Cengel'in üstadı ve 
yerlerde doyurmak isterlermiş. Fillerin ilki hakimi olduğunu unutarak cey1anın üzerine 
Ta, yeni yeni Cengeller kurmak ve yeni ye- atılarak boynunu koparıvermiş. 
ni ırmaklara yataklar kazmakla uğraşır, du-. O geceye kadar içimizden hiç birisi öl-

şaşkına dönen biz cengellilerden hiç birisi, o
na cevab verememiş. Biz, çevreler halinde 
sağa, sola koşmuş ve başlarımızı sallayarak 
feryadlar koparmışız. O zaman Ta, henüz al
çak boylu olan ağaçlarla, cengel sarmaşıkla· 
rma kendisinin görünce tanıyabilmesi için 
kanla bir işaret koymalannı emretmiş ve de
miş ki: 

- Peki, şimdi ormanda hakim kim ola
cak? 

Dalların üzerinde yaşayan kurşuni şebek 
ileri atılarak: 

- Cengelin üstadı ben olacağım! demiş. 
Ta buna gülmüş ve gayet öfkeli: 

- Peki, öyle olsun! diyerek uzaklaşmı~. 
Çocuklar, kurşuni şebeği bilirsiniz ; o, o 

Artık cengelde yasa diye bir şey kalma .. 
mış, onun yerine saçma sapan gevezelikler. 
baş göstermiş. 

Bunun üzerine Ta, hepimizi bir araya 
toplayarak demiş ki: 

- Birinci ha.kiminiz cengele ölüm getir
di; ikincisi de sırnaşıklık. Şu halde artık, hiç 
birinizin kırıp bozamıyacağı bir yasa yap• 
mak zamam gelmiştir. Artrk korkunun ne 
olduğunu öğreneceksiniz ve onu bulduğunuz 
zaman, üstad, o olacak, geri kalanlarınız ona 
itaat edecek. 

Bunun üzerine biz cengelliler :3ormuşuz: 
- Korku nedir? 
Ta ise: 
- Arayın da bulun, diye cevab vermiş. 

(Sonu var) 
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iSPANYA iHTiLALi DüNKü SPOR H_4REKETLERi 

~1adridi sıkan çember daralıyor, Ankarada sonbahar at yarışlarına devam olund 
(Başı 1. inci sayfada) 

Bu esnada, ihtilalciler, düşmandan 
bir çok top, makineli tüfek ve aralarında 
tenç kızlar da bulanan bir baylı esir al· 
lııı§lardu. 

şarkisinde kain Yeles köyüne yaklaş

mıştır. Bu köy, bundan sonra, general 
Varella tarafından idare edilen hareka
tın bundan sonraki inkişaf safhalarının 
merkezini te,Şkil edecektir. 

İstanbuldalci liJc ma~larında Toplrupı İstanl,ul sporu, Fener 
yendi. 

lluilalciler Madrid halkını teslim 
olmaya datJet ettiler 

Güneş Hilali, Galatasaray Beykozu 

Dün, gene ihtilalciler Madrid üze. 
rlnc bir kaç tayyare uçurub, halkı tes· 
liın olmağa çağıran bir yığın beyanname. 
lttınnışlardır. 

30.000 kadının, Madrid'de dahiliye 
llezareti binasının önünde nümayiş ya
Parak, şehrin teslimini istedikleri haber 
alınmıştır. Zabıta nümayişçileri dağıt
lrlıştır. 

lhtilôlciler J' nlen.•iya yolundan 
ba~ka biitiin yolları ketttiler 
Madrid, 25 (A.A.) - 11leskas cephe

•indeki Havas ajansı muhabirinden: 
Şimdi Madrid'in elinde tek bir yolu 

"ardır: Valansiyaya giden yol. Şark ile 
olan bütün demiryolu münakalatı Tole
do - Madrid - Tage yolu üzerinde bugün 
icra edilen harekat dolayısiyle kesilmiş
tir. Asilerin üç kolundan biri şimale doğ
t\ı on ve ötekileri şarka doğru on beş ki-
10ınetre ilerleyerek Madrid - Toledo yo
lunu ve Madrid - Kuenka şimendüfer 
hattını kesmeğe muvaffak olmuŞlardır. 
)/adrid istihl;fimları 

bombardıman edildi 
Talavera de la Reyna, 25 (A.A.) -

liavas muhabirinden: 

Saat 12 de harekat müsaid bir suret
te inkişaf etmekte idi. Hükümetçiler 
fazla mukavemet göstermemekte, fakat 
ilerleyişe engel olmak i~in şiddetle a
teşe devam eylemektedir. 

Oviedo ceplıesinde 
Madrid, 25 (A.A.) - Madrid hükü

metince neşredilen bir tebliğe göre, as
turi'li madenciler Oviedo etrafındaki 

muhasara çemberini tekrar kapamışlar 
ve Kucro, San Lazaro ve Mataneria va
roşlarını işgal etmişlerdir. 

Öte taraftan, ihtilalcilerin Aragon 
cephesiyle Toledo mıntakasındaki hü
cumları püskürtülmüştür. 

Hükümet piyade kıtalan ccnub cep
hesinde, Viliablanka istikametinde üç 
kilometre kadar ilerlemiştir. 

ıUadrid lıükümetinin rehineler 
hakkındaki İngiliz notasına . 

cevabı 

Yirmiden fazla ihtilalci tayyare dUn
ltü gün, Madrid'i çevreleyen istihkamla
rı bombardıman etmişlerdir. 

Getafe ve Kuatro - Vientos tayyare 
llleydanlarr terkedilmi§ gibidir. Hükü
lllet emrindeki bütün tayyarelerin hali 
hazırda Madrid'le Akdeniz kıyılan a
tasında muvasalayı temine tahsis olun
duğu zannediliyor. 

Madrid, 25 (A. A.) - Harbiye na• 
zırı, siyasi rehineler hakkında Londraı 
nın vermiş olduğu notanın cevabını iD 
giliz işgüdcrine tevdi etmiştir. hpan· 
ya'nm cevabi notasında Madridde aiy~
ıi rehineler bulunmadığı, yalnı.z cumu· 
'riyete karşı isyan etmiş olan siyasi 
mahpuslar bulunduğu beyan edilmek· 

tedir. 
Notada bu mabpuslarm serbest bı

rakılmalarının isyan hareketine yardım
da bulunmağa muadil olacağı ilave e
dilmektedir. Nota, hukuku düvel hü
kümlerine göre Madrid hüküınetinin 
ıilih ve mühirmnat tedarik edebilmesi· 
ni istemek suretiyle sona ermektedir. 

At yarışlarının dördüncüsü dün An
kara hipodromunda yapıldı. Havanın gü
.r;elliği ınutad seyirci kalabalığını bir a
raya toplamıştı. Kamutay ba~kanmuz B. 
Abdülhalik Renda ve Adliye, Milli 
Müdafaa, İktısad, Maarif, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekilleri BB. Şükrü Sarac~ 
oğlu, Kazım Özalp, Celil Bayar, Saffet 
Arıkan ve Ali Rana Tarhan da Atatürk 
tribününden koşuları takib ediyorlardı. 

Dünkü koşularda heyecanlı bir an 

tu. 2400 metre mesafeki olan bu kof uya 
on-at yazılı idi. Bunların yedisi yarışa 
girdi. 

dı. Birinciye 300, ikinciye 7 5, üçüncüye 
25 lira verilecekti. 

1200 metrelik bu koşuda Ahmed At
nıan'm sahib olduğu Filipsin bindiği 

Dofya birinci, Salih Temel'in Girgini i
kinci ve gene Salih Tcmel'in Taş pman 
üçüncü geldiler. 

ihtilalciler geni~ bir cephe iize
rinde taarruza kalktılar 

İl!eskas, 25 (A. A.) - Havas muha
biri bildiriyor: 

İkramiyesi 655 lira idi. Birinciye 
515, ikinciye 100, üçüncüye kırk lira ve
rilecekti. Birinciye aynca bu koşuya gi
ren hayvanlar için verilecek duhuliye üc
retlerinin mecmuu ayrılmıştı. Difrdüncü koşıı (Çıbık koşuttu) 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
&kurialdaki MJnat eaerleri 

Jladrid' e getirildi 

Güzel bir koşudan sonra mareJCll 

Madrid • Toledo yolunun şarkında 
harekette bulunan albay Monasterio i
daresindeki süvari kuvvetleri, Tage 
lehrine kadar varan büyük bir cephe 
iizerinde, İlleskas'm şimalinden Jara 
1ftnağına giden yolu ele geçirmek üz.e
te hücum etmişlerdir Bu yol, Aranju
tz'in beş kilometre yakınındadır ve bu 
~Uretle Aranjuez ile Madrid arasındaki 
1~tibat kesilecektir. Bu hareket, Mad
tıd'i cenuptdn ve cenubu şarkiden ku
iatınak gayesini güden hareketi ta
~lamaktadu. 

Madrid, 25 (A.A.) - Eskurial ma
nastırında bulunan ve klymet biçileme
yen sanat eserleri Madrid'e nekledilmiş
tir. 

B. Musolini bütün dünya
ya sulh teklif ediyor: 

(Başı 1. inci sayfada) 

kar_ŞI değil, umumi karargahım Cenev
redc kurmuş olan ve milletimizin hızı· 
nr durdurmağa kalkışan bir koalisyona 
karşı mücadele ederek ikmal ettik." 

Dünkü koşularda çifte ve müşterek 
bahislere rağbet çoktu. İkinci ve üçün
cü koşular arasındaki çifte bahiste, Bay
burd ve Dofya üzerine oyna -
yanlar 1160 kuruş kazandılar. Dördün· 
cü ve beşinci ko~ular arasında.ki çifte 
bahiste, Necip ve Copoin üzerine oyna
yanlar da 47 5 'kuruş aldılar. 

Müşterek bahiste en yüksek ganya
nı dördüncü koşunun birincisi Necib ver
di. İkinci koşuda Gülizar'a oynayanlara 
günün en yüksek plasesini kazandrrdr. 
Bu at üzerine plase oynayanlar 900 ku
ruş aldılar. 

Birinci koşu (Satı~ ko~usu) 

llare1u!t elııeri*li bir tarzda 

B. Musolini, bundan sonra bütün 
dünyaya bir sulh hitabesi irad ederek 
demiştir ki: 

Dört ve daha yukarı yaşta ve hiç ko
şu kaz<.nmarruş yerli, yarım kan arab ve 
halis kan arab at ve kısraklara mahsus 
olan bu ko~ya B. Fekete'nin Güneş a
dındaki al atından başka iştirak eden 
yoktu. Güneı 2200 ınetrelik mesafeyi üç 
dakikaya y<\kln bir zamanda tek başına 
koştu ve 120 lira ikramiyeyi kazandı. 

Dünkü yarışlarda birin cİ gelen atlardan biri 
inkiıaf ediyor 

kan arab at ve kısıtklara mahsus 3500 
metrelik bu koşuya 6 at ve kısrak girdi. . ~abah saat 10 da albay Monasterio, 

l>oro köyüne girmiş ve bu suretle eski 
~il2 iyetten yedi kilometre ileride bir 
Aiicum merkezi vücuda getirmiştir. 

Saat 11 de 1lleskas"ın, Jungos'un ve 
:~zana'nın hükümetçilcr tarafından şid· 
'1ctli surette bombardrman edilmesine 
taUrnen, başka bir kol, İlleskas'm şimali 

"- Zeytin dalını uzatıyorum, fakat 
dikkat ediniz, bu dal1 cesur delikanlı
lardan müteşekkil bütün bir neslin ıa
nldığı ıeki" milyon süngü ormanından 
getirdim." 

B. Musolini, İtalyayı kararsız ve 
harap Avrupanm ortasında, içinde sü· 
kı1n ve inzibatın hüküm sürmekte ol• 
duğu bir adaya benzetme~tedir. 

Bu ko~uya iştirak eden atlar için 600 
lira satış fiatr tesbit edilmişti. 

Fevzi Çakmak'in Bayburdu 1.55 daki
kada birinci, B. Salih Temel'in Gülizan 
ikinci ve gene Salih Temelin Alemdan 
üçüncü oldular. Bayburda Filips bin
mişti. 

Vçii.ncü ko§U (Sat'§ ko§ıuu) 

B. Salih Temel'in sahih olduğu ve 
Bayramın bindiği Necib adındaki doru 
at birinci, YüzbfljI Nurinin Ceylan Yek
tası ikinci B. Yu&ufun al Ceylanı üçün
cü geldiler. 

Tefrika: No: 74 

BiUNl\liYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

lç zamanın özü olan fiziyolojik oluşlar dai
~a aynı veçheye, ferdin melekelerini kaybetıne
•1ne rağmen ne kadar kabilse o kadar uzun za
tllan hayatta kalmasına sevket:len veçheye te .. 
~ayül eder. Bu acaip fonksiyon, her an vazife
•1ni yapmağa hazır otomatizm, beşerin yaşayı
•rnı kendine has karakterleriyle, mümkün kıl • 
tl'ıaktadır. Bu fonksiyonun adı intıbaktır. 

Bütün fiziyolojik faaliyetlerde intıbaki ol
tllak mahiyeti vardır. Demek ki intibak, sayısız 
':~iller alır. Bununla beraber, intibakın görü
~llşlerini uzviyet içi ve uz.viyet dışı olarak, iki 
~pa ayırmak kabildir. Uzviyet içi intibaklar, 
~muhit ile nesiclerin ve iç mayilerin münase-

tlerindeki 8abitliği intaç ve uzuvların kendi 
Nal?rmdaki karşılıklı m\inasebetleri temin eder. 
f· CSıclerin kendi kendilerini tamir temeleri key
Vet~ni ve hastalıkların şifasını husule getirir. 
("•yet dışı intibak ferdi fizik, fiziyolojik ve 

~l 0 nomik aleme ayal'lar ve muhitinin müsaid 
: tnıyan şartları rağmına hayatta kalması imka-
11~1 verir. lntibaki fonksiyonlar, iki göriinüş· 
etıyle, her an hayatımız üzerinde tesirlerini ic-

ikinci koıu 
İki ve daha yukarı yaştaki yerli ya

nm kan ingiliz at ve kısraklara mahsus-

İki yaşında ve hiç koşu kazanmamış 
yerli halis kan İngiliz erkek ve dişi tay
lara mahsustu. 400 lira ikramiyesi var-

Bu koşunun ikramiyesi 510 lira idi. 
- Sayfayı r.eviriniz -

gerek hacmini tanzim ederler. Tazyik, kan kit
lesinin mutlak hacmine değil, bu hacmin deve
ran cümlesinin kapasites~e nisbetine ta
bidir. İmdi, deveran cümlesi, bir tulumba 
ra ederler. Bizler ancak onlar sayesinde devam 
ederiz. 

, 1 .. • 

ll 
Uzviyet içi intibak. - Kanm ve iç mayilerin 

otomatik surette ayarlanması. 
lztrrablarımız, neşelerimiz ve dünyanın hay

huyu ne olursa olsun uzuvlamnızm vezni az 
değişir. Höcreler ve iç mayiler, şiınik mübade
lerine durmaksızın devam ederler. Kan damar
larda vurur ve nesiclerin sayılması imkasız şa. 
riyetleri içine, hemen hemen hiç değişmiyen 
bir hızla, sızar. Vücudumuzun içinde vukua ge
len hadiselerin intızamı ile dış muhitteki hadi
selerin sonsuz değişikliği arasında göze çarpan 
bir aykırılık vardır. iç haletlerimizde büyük bir 
istikrar varsa da bu istikrar bir sükun veya mu• 
vazene haline tekabül etmemektedir. Bilakis, bü
tün uzviyetin inkıtasız faaliyeti sayesinde elde 
edilmektedir. Kanın terkibinin değişmezliğini 
ve deveranın intızammı muhafaza etmek için 
sapsız fiziyolojik oluşların mevcudiyeti zaruri
dir. Nesiderin huzuru bütün fonksiyonel cüm• 
lelerin mütekabil gayretleriyle temin edilmekte .. 
dir. Ve bu gayretler, hayatımız ne kadar inti ~ 
zamsız ve şiddetli iset o kadar büyüktür. Zira, 

kozmik aJ~mle olan münasebetlerimizde sert
lik iç alemimizin höcreleriyle mayilerinin süku
nunu hiç bir suretle bozmamak gerektir. 

Kan, tazyik ve hacim bakımından büyük ta· 
havvüller geçirmez. Böyle olmakla beraber, rt
tıradsrz bir surette, pek çok su alu ve kaybcc.ler. 
Yemekler esnasında içkilerin ve yiyecekleı-in 
mayileri ve em' anın massettiği hazım guddderi 
ifrazları mikdarmca çoğalır. Bunun tersine oia
rak, bazı zamanlarda, hacmini azaltmağa tenıa
yül eder. Hzım sırasında kan, suyundan birkaç 
kilosunu kaybeder ve bu su, ifrazlanru iınalde 
mide, em·a, karaciğer ve pankreas tarafından 
kullanılır. Şiddetli bir adale faaliyeti, mesela bir 
boks müsabakası esnasında, ter guddeleri iyi 
çalışıyorlar ise gene böyledir. Dizanteri veya ko
lera gibi bazı hastalıklarda, bağırsaklardan faz
la mikadrda mayi geçtiği sırada da kanın hac.mi 
azalır: aynı hadise, müshil alındığı zaman da 
vukua gelir. Su bakımından bu kayıblar ve ka
zançlar, kan kütlesinin ayarlayıcı mekaniznta
amca, eksiksiz olarak, taviz olunur. 

Bu mekanizmalar bütün vücudu alakalan· 
Chnnaktadır. Bunlar kanın gerek tazyikini ve 
vasıtasiyle tagdiye edilen borulardan mürekkeb 
bir helezona kıyas edilemez. Onun, tarafunız
dan vücuda getirilen hiç bir cihazla benzer ta
rafı yoktur. Vericiler ve şiryanlar kendi çaplan
ru otomatik. olarak tadil ederler. Bunlar, adali 
zarlrumdaki sinirlerin tesiri altında inkıbaz veya 

inbisat ederler. Bundan başka, sari mecraların 
cidarından su ve hava geçer. Bu cidar, deveran 
cümlesi ile nesiclerdeki mayilerin girip çıkması
na müsaiddir. Nihayet, kandaki su vücuddan 
böbrekler, cild guddeleri, bağırsağın muhali gt• 

şası vasıtasiyle çıkar ve ciğerler seviyesinde ta
bahhur eder. Demek ki kalb, kapasitesi ve su 
geçirmeği daima değişen bir mecralar cümlesin
de tazyiki sabit olarak muhafaza etmek mucize
sini meydana getirmektedir. Kan, sağ kaJbde 
fazla mikdarda toplanmağa temayül ettiği za· 
~an sağ kulakçıktan harekete gelen bir inikas 
kalbin darbelerindeki hızı artırır. Diğer taraftan. 
serom şariyetlerin cidarlanndan geçip adıleleri 
ve munzam nesci istila eder. Deveran cümlesi. 
bu suretle her tÜrlü mayi fazlalığından kendini' 
kurtanr. Eğer. bunun tersine olarak, kanın hac
mi ve tazyiki azalırsa kanı başa sevkeden büyük'. 
damarın ceybinin cidarındaki sinirli intihaJarı 
bu değişikliği kaydederler. Bir inikas hadisesi 
mecraların inkıbazmı ve deveran cihazı kapasi
tesinin ufalmasını intaç eder. Aynı zamanda İ:>iı: 
takım mayiler, şariyetlerin cidarını aşarak nesic• 
}erden veai cümleye geçerler. Midcnm masset .. 
miş olduğu su derhal mecralara girer. Bu gibi 
mekanizmalarla bunlardan daha karışık diğer 
mekanizmalar sayesindedir ki kanın hacmi ve 
tazyiki hemen hemen değişmez bir halde kalır. 

(:ıu nuos) 
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ADEMl MUDAHALE iŞiNDEKi 

OVYET JESTİ: 

Madrid siyasi 
mahfilleri memnun 

Portekiz işgüderi 

memleketine döndü 
Madird ,25 (A.A.) - Siyasi mahfil

ler, sovyetlerin ademi müdahale komite
sindeki jestlerinden pek memnun ol· 
muşlardır. Bunlar, Madrid hükümetinin 
bundan böyle Rusyadan serbestçe silah 
satın alabileceğini ve askeri vaziyeti sü
ratle düzelteceğini ununaktadırlar. Bu a
ıada hükümet yüksek kumanda heyetini 
hümmab bir faaliyetle yeniden kurmak
tadır. Merkez cephesi orduları batku· 
mandanlığına general Rozas tayin edil
mittir. 

Lizbon, 25 (A.A.) - Alikente'den 
bildirildiğine göre Duro adındaki Porte• 
kiı torpidosu, Portekiz'in İspanya'daki 
işgilderini hamilen Lizbon'a hareket et
mi§tir. 

Londra mahfillerinin fikirleri 
Londra, 25 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Sovyet Rusyanın Madrid hükUmeti

ne, başkalarının yardımı derecesinde, 
yardımda bulunarak harb malzemesi ver
mek hususundaki serbestliğinden acaba 
§İmdiye kadar istifade edilmemiş midir? 
Londra diplomatlarını meşgul eden me
sele budur. 

Dünkü ingiliz gazetleri, 30 sovyet 
gemisinin Barselon'a gitmek Uzere Ak· 
denizden ge~miş olduğu şayiasını kay
detmektedir. Bu haber gerçekleştiği tak
dirde, vahim bir takım hadiseler çıkma
sından kaygılanmaktadır. 

Berlin'den gelen haberlerden İspan
ya'daki iç harbte İtalya ile Almanyanm 
hareket tarzlarının B. Ciano'nun Berli
ni ziyaret etmesinden bilistifade tesbit 
edilmi§ olduğu ve Madrid hükümetinin 
iaşesine kati surette muhalefet edilmesi
ne karar verildiği bildirilmetkedir. 

İngiliz kamoyu, so;yet gemilerinin 
bazı yabancı harb gemileri tarafından a
raştırılıp araştırılmayacağını suale şa
yan görmektedir. öylo bir araştırma 

mevcud gerginiliği azami hadde çıkara
caktır. 

İngiliz siyasi mahfillerl, Madrid'in 
zabtı takdimde İngiltere hükümetinin 

Birinciye 435, ikinciye SS, üçüncüye 20 
lira verilecekti. 

Beşinci koşu (Handikap) 
Uç ve daha yukarı yaıtaki halis kan 

lngilu at vo kıaraklara mahsus 2200 
metrelik bu koıuya dört at girdi. ikra
miyesi 255 lira idi. Birinciye 180 lira
~an malda bu koşuya giren hayvanlar 
İçin verilen duhuliye ücretlerinin mec· 
muu, ikinciye 55, üçüncüye 20 lira veri· 
lecekti. ' • • J' 

B. Halim ·Saidin sahih olduğu Hor
vatın bindiği Capoin birinci, B. Akif'in 
Betyarı ikinci, gene B. Akifin Tomrusu 
iiçüncü geldiler. 

lstanbuldaki lik 
maçları 

İstanbul, 25 (A.A.) - Futbol lik 
maçlarına bugün başlandı. Bir gün önce 
yağmur yağmış olmasına rağmen, saha
lar oyuna çok müsai.d manzara arzedi
yordu. Her üç sahada oynanan müaaba
Jı:alar oldukça seyirci toplamıştı. 

Fener bahçe aıadında: 
Günun ilk karşılaşması Beylerbeyi .. 

Kasımpa§a takımları arasında idi. Bu 
maç 3 • 2 Beylerbcyinin kazanmasiyle 
bitti. 

lstanbulspor - Topkapı ma(;·ı 
İkinci maç birinci kümeye mensub 

İstanbul spor • Topkapı takımları ara
sınra oynanıyordu. 

Oyun topkapılılann baskısı altında 

başladı Nitekim topkapılılar ilk çeyrek 
saat içinde iki gol çıkarmak imkanını el
de ettiler. Fakat biraz canlanan İstanbul 
spor üst üste iki golle beraberliği temin 
etti. 

İki takımın da üstünlüğü elde etmek 
için yaptığı mücadelede Topkapı muzaf
fer oldu ve bir sayı daha yaparak birin
ci devreyi 3 • 2 galib bitirdi. 

İkinci devre Topkapı vaziyete daha 
haldmdi. Muhtelif fasılalarla üç gol da
ha yaparak sayı adedini altıya çıkardı. 
Buna karşı İstanbul spor ancak bir gol 
yaptı. Fakat topkapılı sol müdafiin ken
di kalesine bir gol daha atması yüzün-

Hail\:. l\:.Ürsüleri 
Cumuriyet bayramında 

iki yerde açılacak 
Cumuriyet Halk Partisi İlyönkurul 

başkanlğmdan, 

Devrime inanmış türk çocuklarına 

devrim, istiklal ve cumuriyeti tanıtıp 

sevdirmek yolundaki güzel fikirlerini 
yaymak için Cumuriyet bayramının 

mutlu günlerinde Ankarada Ulus ve hal
kevi meydanlarında iki halk kürsüsü a
çılmıştır. Bayram günlerinde ulusal duy
gularımızın inan verici sesler halinde 
bütün yurdda akisler yapmasına hiz
met için bu kürsüler devrime içten bağ
lı bütün yurddaşlara açıktır. 

A - Ulus meydanındaki kürsü, bay
ramın başlangıcı olan 28/10/936 günU 
saat 13 de açılacak ve meydanda çelenk 
koyma merasiminin başlangıcından bir 
çeyrek önceye kadar sürecektir. 

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

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

C- Kadın ve erkek, 18 yaşından yu
karı her yurddaş, kürsüden söz söyleye
bilir. Halk kürsülerinde söz söylemek is
teyen bayramdan önce Yenişehirde Em
niyet anıtı yanında parti ilyönkurul baş
kanlığına veya 1888 numaraya telefonla 
müracaat ederek isimlerini yazdıracak 

ve bayram esnasında kürsü başlarında
ki komiteye baş vuracaklardır. 

~!NSa%~ 

general Frankonun idaresindeki heyeti 
bir hükümet olarak değil, fakat muha
lif sıfatiyle tanıyacağını beyan etmekte
dir. Bu tanıma, ayniyle itaiyan - habeş 
harbında italyan baş kumandanını tanı
manın ayni olacaktır. 

Lizbon ve Madrid arasındaki diplo
matik münasebetlerin kesilmesi, burada 
Portekiz'in Madrid'in pek yakında zab
tedileceği fikrinde olduğunun delili, sa
yılmaktadır. Madrid'in işgali keyfiyeti
nin Portekiz'in general Franko'yu ta
nıması ve nezdine bir el~i göndermesine 
de yol a~acaktır. 

den sayı adedini dörde çıkarabildi. Ve 
sahayı 6 • 4 yenilmiş olarak terketti. 

Penerbahce - J' e/a macı 
l kinci devre 

İkinci devre 'Fenerbahçe rüzgarı da 

arkasına almıştı. Birinci devredeki ı 
fazla gayretten yorulan Vefaya karşı 

gene kati bir üstünlük elde etmekte ge· 
cikmedi. Ali Rıza, birinci dakikada sı· 
kt bir şiltle Fenerbahçeye dördüncü 
golü kazandırdı. 

Fenerliler hemen bütün devreyi Ve
fa yarı sahasında oynamak suretiyle o
nuncu dakikada gene Ali Rızanın aya
ğiyle befinci, 8 inci dakikada Nacinin 
şütiyle altıncı, 32 ci ve 40 cı dakikalar• 
da gene Nacinin ayağiyle yedinci ve 
sekizinci gollerini attılar ve maçı 8-0 
galib bitirdiler. 

Taksim at.adında: 
İlk maçı Güneş ve Hilal takımları 

oynadılar. Hilal birinci devreyi olduk· 
ça muvaffakıyetli bir oyunla ancak 2·0 

ma~Hib vaziyette bitirdi. Fakat ikinci 
devrede beş gol daha yiyerek sahayı 

7-0 ınağlüb bir halde terketti. 

Galataaaray ·Beykoz maçı 
Galatasaray • Beykoz maçı günün 

en enteresan karşılaşmalarından biriy· 
di. 

Galatasaray çetin bir mücadeleden 
sonra brinci devreyi 2-0 galib vaziyet
te bitirdi. İkinci devrede de Bey;coz 
aynı canlı müdafaayı gösteriyordu. Fa
kat Galatasaraylılar iki gol daha yap· 
mak suretiyle maçı 4-0 galib bitirdiler. 

Sere/ staclında 
Feneryılmaı: Ortaköy'e 2-1 galib 

geldi. 
Eyüb - Anadolu ı:ıaçını güzel bir o· 

yunla Eyüblüler 2-0 kazandılar. 
Beşiktaş • Süleymaniye maçını da 

Beşiktaşlılar hakim bir oyundan sonra 
3-1 kazanmışlardır. . 

Fakat oyunun ilk beş dakikasından 
sonra Fenerbahçenin ağır bastığı gö • 
rülmeğe başladı. Çok iyi işliyen mua
vin hattı hücum hattını mükemmelen 
takviye ediyor. biraz geri oynıyan Esad, 
muavin hattiyle hücum hattı arasında-

Almanya, Habeşistanın ilhakını tanıdıktan sonra 

Italya Almanyanın müstemleke 
sahasındaki isteklerine yardım edecek 

(Başı 1. inci sayfada) 

"B. Ciano ile B. Hitler arasında ya
pılan görüşmeler esnasında ve gene B. 
Ciano ile alman siyasi liderleri arasın
da icra edilen ~onuşmalar sırasında 

şimdi ehem olan politika ekonomik se 
sosyal meseleler bahis mezuu olmuş ve 
bilhassa iki memleketi doğrudan doğ
ruya alakadar eden meseleler görüşül
müştür. Bu görfüpneler, büyük bir dost
luk havası içinde yapılmıştır. İki hü
kümetin iş, sulh ve imar bahislerinde· 
ki görüşleri ve niyetleri arasında mev· 
cud olan mutabakat tesbit edilmiştir. 
İki hükümet, bu gayelerin gerçekleş· 

mesini temin maksadiyle temas halin
de kalmağa karar vermişlerdir." 

ltalyan gazeteleri Almanyanın 
illuıkı tanmımından memnun 

Roma, 25 (A.A.)_ - Almanyanın, 
Habeşistan üzerindeki italyan hakimi
yetini tanımış olması keyfiyeti, itaİyan 
gazeteleri tarafından büyük bir mem
nuniyetle kaydedilmektedir. Gazeteler, 
bu haberi kaydederken, bunun siyaset 
bakımından olduğu kadar moral bakı

mından da mühim bir hadise teşkil et· 
mekte olduğunu tebarüz ettirmektedir

ler. 

Münib, 25 (A.A.) - İtalyan dış iş

leri bakanı Kont Ciano bugün gazeteci
leri kabul deerek kendilerine aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

"- Son günler zarfında Berhtesga
den'de Führer ile ve Berlinde Baron 
Fon Noyrat ile umumi siyasi vaziyet 
hakkında derin fikir teatisinde bulun
dum. Bu fikir teatisi umumi ve yapıcı 
bir sulhun idamesine doğru iki hüküme
tin müşterek gayretlerini birlikte tevcih 
etmek niyetini daha ziyade tebarüz et
tirmiştir. 

Memleketlerimizin bu müşterek ni
yeti yalmz menfaat birliği üzerine de
ğil, fakat ayni zamanda İtalya ve Al
manyanın Avrupa medeniyeti müesse
selerini müdafaa vazifesini Üzerlerine al
mış olmaları keyfiyetine dayanmakta
dır. Lokarno andlaşmasının tadilini is-

ki münasebeti çok kolaylaştıran bir fa- \ 
aliyet gösteriyordu. Bu sayededir ki 
Fikret, iki rakip tarafından marke e -
dilmesine rağmen Fener hücum hattını 
boyuna sürüklemek imkanını buluyor 
ve Vefa kalesi hakikaten tehlikeli ziya
retlere maruz kalıyordu. 

V e/a kalecisinin muval/akiyeıi 
İlk anlarda çok candan oynayan Ve

fa müdafaası Fenerin tazyikini netice
siz bırakmağa muvaffak oluyordu. Bil
hassa kalecinin biribiri arkasından par
layan muvaffaldyetleri görüldU. 11 ci 
dakikada Esadın sıkı bir şütünU mü
kemmel bir plonjonla yakaladı. On Ü· 

~üncü dakikada, kaleyi terketmiş olma
sına rağmen, gene Esadın bir şütünü bir
az tesadüfi olmakla beraber, çok çevik 
bir hareketle yakaladı. 

16 cı dakikada vefalılar ilk tehlikeli 
akınlarını yaptılar. Hakem, Lebibin bir 
çıkışını hatalı bularak Fenerbahçe a
leyhine bir firikik verdi. 20 metreden 
Muhteşemin çok sıkı bir şütü, Fener
bahçe kalesinin üst köşesini bulmak Ü· 

zere iken Hüsamettinin iyi yer tutma
sı sayesinde bu tehlike bertaraf oldu. 

F enerira birinci sayıaı 
21 ci dakika: Fener hücümlarının 

biribirini kovaladığı bir an. Naci Niya
ziden aldığı topu güzel diriplinglerle 

tihdaf eden bugünkü konuşmalar işte 

bu çerçeve içinde gözden geçirdik. 

Garbi A vsuturya paktı ve 
Milletler cemiyeti 

Biliyorsunuz ki Almanya ve İtalya 
hükümetleri ingiliz memorandomuna ce
vab vermemişlecdir. İki hükümet, garbi 

Kont Ciano faşist şahsiyetleriyle 
kOllU§Utken 

Avrupa için bir garanti paktından doğa
bilecek bir tarzda münasebetlerini tak
viye etmek hususunda çok kati azimleri
ni bilhassa kaydetmişlerdir. 

Baron Fon Noyrat'la beraber millet
ler cemiyeti meselesinin bir çok noktala
rını da yeni bir tetkikten geçirdik. Hü
kümetimiz mazide olduğu gibi, çok dost
ça 6urette işbirliğine devam edecekler
dir. 

Tuna lıat·zası meselesi 
Tuna havzasına gelince, §Urasını size 

temin edebilirim ki, vaziyetin, Roma pro
tokolları ve l 1 temn10z tarihli alman -
Avusturya anlaşması zaviyesinden yap
tığımız tetkiki memleketlerimizin po
litikasından Avusturya lehine elde e
dilmiş müsbet ve pratik avantajları bü
yük bir memnuniyetle müşahede etme
mize sebeb olmuştur. Hükümetlerimiz, 
Tuna havzası meselelerini dostça bir 
işbirliği zihniyetiyle halle çalı~acaklar
dır. 

Vefa kalesine doğru yaklaştırıyor. Ka
leye be§ metre mesafede bu tehlikeli 
rakibin bulunması Vefa müdahalesini 
hep bu nokta üzerinde topladı. Naci, bu 
kaı ışıklığın arasından çıkardığı topu 
güzel bir vuruşla Esada verdi. Esad, 
hafif bir plasevile Fenerin birinci sa
yısını kaydetti. 

Oyun gene Fenerin kati hakimiyeti 
altında cereyan ediyor. Muavin hattının 
aynı muvaffakiyetli yardımını alan Fe· 
ner muhacimleri, Vefa kalesini daima 
sağdan bozguna uğratarak kaleye süzü
lüyorlar. Esadın biraz enerjiden mah· 
rum olmasına rağmen çok iyi goru~ 

lü bir oyun çıkardığı göze çarpıyor. 

Fikret rakiplerini saf harici bırakan 

muvaffakiyetli oyununu bu sayede da
ha kolaylıkla başarıyor. 

43 cü dakika: Devrenin ilk yarısın
da hareketsiz kalan Niyazi Nacinin pas
larını güzel kullanmağa başladı. Topu 
kale çizgisi üzerinden çevirerek Ali Rı
zaya yolladı. Sıkı bir vuruş ve Fener
bahçelilerin ikinci sayısı. 

Vefalılar maneviyatlarını kaybeder 
gibi oldular. Sarı lacivertlilerin katt ha
kimiyeti vefa yarı sahasında aşikar 
bir hale geldi, 43 cU dakikada Fikret, 
Esadın derin bir pasını kovalayarak 
Vefa kalesine kadar indi. Ve güzel bir 
şiltle takımına üçüncü golü kazandırdı. 

Atlrspor kulübü dün B. !skenderin idaresin<le bir av koşusu y.1pmrştrr. Ak
köprüden başlayan koşu, Çiftliğin şimalindea, Türkkuşu alanından, sekizinci 
kilometreden, Çiftliğin cenubundan ve Oçtepelerden geçilerek kulübe dönül
müş, iki .saa< .süren koiu çok güzel o/mu ştur. 

ispanyadaki vaziyet 
Aynı zamanda İspanyadaki vaziv 

ti de gözden geçirdik. General Frank 
nun milli hükümetinin, sükun ve niz 
mı kurmağa muvaffak olduğu büyü 
toprak parçasında İspanyol milletini 
kati azmi ile takviye edilmiş bulundu 
ğunu tanımak hususunda mutabık kal 
dık. Aynı zamanda İspanya dahili i 
lerine ademi müdahale prensipini yeni• 
den teyit ve bu cephede milletlerarası 
teahhütlere hürmet azmimizi kaydeyloı 
dik. Şurasını söylemeğe dahi lüzul11 
yoktur ki İtalya ve Almanyanın İsp:m• 
yayı mümkün olduğu kadar çabuk bit 
surette ve ana vatan arazisinin ve müs
temlekelerinin tamamına sahip olduğıa 
bir halde milletler camiasında kendisi• 
ne aid yeri işgal etmiş olmasını gör• 
mekten başka arzuları yoktur. 

.4 vrupayı tehdid eden ıehlikelel 
Öte taraftan Führer, Baron fon 

Nöyrat ve ben Avruparun sosyal bün• 
yesini telıdid eden tehlikeler karşısın'" 
da Avrupa medeniyetinin mukaddes 
mirasını, bilhassa aile ve vatan mücs• 
seselerini esas halinde alıkoyarak mil• 
dafaa etmek hususundaki sarsılmaz ka• 
rarınuzı yeniden tekrarladık. Bu zihni .. 
yet iledir ki baron fon Nöyratla birlik· 
te Almanya ve İtalya arasında kültürel 
münasebetleri fazlalaştırmağa karar 
verdik. Romaya döndükten sonra he• 
men iki memleket arasında bir kültürel 
mübadele anlaşması imzası için konu'• 
malara başlıyacağız. 

llabeşistanın ilhakının tamnması 
Dün iliin edildiği gibi, Führer Ha• 

bcşistandaki italyan imparatorluğunu 

tammağa karar vermiştir. Bu karardan 
ne derece memnuniyetle haberdar ol• 
muş bulunduğumu söylcmeğe bile ha
cet yoktur. Bu münasebetle aynı za• 
manda Habeşistandaki italyan - alman 
ekonomik münasebetlerinin tarzını da 
tanzim ettik. Mevcud muhtelif mese• 
leler her iki memleket için memnuni• 
yet verici bir hal suretine iktiran ede• 

cektir. 
Bütün bu noktalar, konuşmalarımı· 

.zın sonunda yapılan ~ir protokol üze• 
rinde tesbit olunmuştur. 

İtlayaya, Avusturyada büütn gördük· 
lerim hakkında samimi hayranlık his• 
teriyle dönüyorum. Bu hayranlık hissi· 
yatı, bilhassa, Duçe ve faşist İtalyanın 
selamını kendisine getirmiş olduğum 

Führer hakkındadır. 
İki hükümet arasında daimi ve sa• 

mimi bir rabıta devam ettireceğiz. Ve 
Avrupada yapıcı bir aulh eseri karşı• 

sındaki işbirliğimize, son günlerdeki 
konuşmaların yapılmasına sebeb · olan 
aynı zihniyet ve aynı azim ile, Romada 
ve Berlinde devam edeceğiz." 

Kont Ciano Romaya döndü 
Roma, 25 (A.A.) - Dış İşleri Baka• 

nı Kont Ciano refakatinde Almanya• 
nın Roma büyük el~ai olduğu halde 
bugün saat 21 de kendi tayyaresi ile 

Roma'ya dönmüştür. 

Haftalık Siyasi İcmal 
(Başı 3. üncü sayfada) 

iki parti, bu ihtilafta tamamiyle ters nok• 
tai nazarları müdafaa etmi,terdi. Hatta 
denilebilir ki, demokrat partisinin hik• 
meti mevcudiyeti ademi merkeziyet 
prensipinin müdafaasıdır. 1863 sene • 
sinde bu yüzden bir dahili harb çıktr. 
Ve o zaman merkeziyetçiliği müdafaa 
eden cumuriyetçiler galib geldiler. 

Cumur ba~kanı Roosevelt'in girişti· 
ği "yeni nizam" adını taşıyan iktısadi, 
içtimai ıslahat projesinin tatbiki ade· 
mi merkeziyet prensipinden ayrılarak 

merkeziyetçi bir idare kurulmasını is
tilzam ettiğinden demokrat partisi es
ki ananesinden ayrıl:ir. Fakat ayrılır ay• 
rılmaz karşısında merkeziyetçi olan cu· 
muriyet partisini buluyor. 

Bu merkeziyet, ademi merkeziyet 
meseleleri arkasında icra kuvvetine 
bankaların idaresine, sanayi müessese
lerinin işlerine karışmak gibi işler var· 
dır ki Amerikanın sınai ve mali hayatı• 

1 
na hakim olan cumuriyet partisi buna 
razı olamıyor. Asıl ihtilaf mevzuu bu· 

du~ * , 
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l{ars Vılayeti Nafıa ı ı 
· DirelitÖrlüğiinden : 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

1 - Kars şehrine on altı kilometre mesafede bulunan Borluk 
nıenbaı sularının Nafıa ve Sıhhat Vekaletlerinden musaddak 123062 
lira 92 kuruşluk proJe üzerinden ihale inşaatı 12-10-936 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle uzatılmı~ ve pazarlığa bırakılmıştır. 

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

3 - Hususi umumi ve fenni şartnameler keşıf evrakı ve resım
ler 615 kuruş ~ukabilinde Kars Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. 

4 - Muvakkat teminat 9229 lira 71 kuruştur. 
5 - Projelerin musadd .. k suretleri Ankara. İstanbul, İzmir ~

Iayetleri Nafra müdürlüğünde mevcud olduğundan burada tetkık 
edilecektir. 

6 - İsteklilerin kanuna uy~un şekilde teklif mektuplarını ve Na
fıa Vekaletince bu islerde ihtisası olduğuna dair ehliyetname ve 
ınali iktıdarını mü~yyin vesaikle birlikte 2-11-936 pazartesi gü~~ 
saat 15 şe kadar Kars Vilayeti Encüm~ni Daimi Başkanlığına mu-
racaatları tazımdır. ( 2197) 2-5027 

Anlı:ara Nümune Hastanesi. 
Baştahip~Oinden : 

H astanenin kulak, boğaz, burun şubesine muktazi mikdar, cinsi 
ve t.ahrnini fiatiyle eksiltmenin şekli ve muvakkat teminatı aşağ ı da 
yazılı alatı tıblıiye 26 - T. evvel • 936 tarihinden 9 - T. sani - 936 ta
rihine kadar on beş gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

Şartname ve listeleri Ankarada Nümune hastanesinde ve 1stan • 
bulda Sıhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltme 9. T. sani - 936 pazartesi günü saat onda Ankarada nü
rnune hastanesinde yapılacaktır. 

Şartnamenin: A, C, D ve E. fıkralarında yazılr kıymetleri temı
nat olarak vermek istiyenler bunların aynen komisyonca alınması 
yasak olduğu cihetle bunları daha evvel bir malsandığına yatırarak 
makbuzunu ibraza mecburdurlar. {1512) 2-5178 

Muvakkat teminat 
Lira 
5000 

Mikdarı 
313 kalem 

Lira 
375 

Cinsi Eksiltme şekli 
Kulak, boğaz ve Kapalı harf 
Burun aletleri. 

Posta ve T. T. Levazım 
l\'Iüdürlüğiinden: 

1 - Kurumumuz ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan yazılı 
4 kalem saman, ot ve saire şartnameye göre parti, parti olmak üze
re aç.k eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - 3.11.1936 tarihine rastlayan sah günü saat 16 da Yüksek 
Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından ihale e
dilecektir. 

3 - Muhammen bedel aşağıda hizalarında gösterilmiştir. 
4 - Ml,lvakkat teminat 89,5 liradır. 
5 - Bedava şartnamesini almak üzere Enstitü Daire müdürlü

ğüne müracaattan ilıin olunur. (1415) 

Cins 
Saman 
Arpa 
Kuru ot 
Yonca 

2-5039 -

Miktar kilo 
7000 

13000 
9000 
3000 

Beher kilosu 
Kuruş 

1,5 
3,75 
4 
8 

YekUn tutan 
Kuruş 

10500 
48750 
36000 
24000 

1192,50 

Havza Belediye Riyasetinden: 
Elektrik Eksiltmesi: 

l - Havza şehri elektrik tesisat: Naf·a Vekaletinden musaddak 
proje ve ~nrtnamesi mucibince 14-10-936 tarihinden itibaren 45 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27-11-936 cuma günü saat 16 da Havra belediye 
dairesinde müteşekkil belediye encümenince yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel: mevcut santral binası ve 200 adet ağaç 
direk bedeli hariç olmak üzere yaptırılacak lokomobil elektrik te
sisatı bedeli keşfi 14635 liradır. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır: Proje ve teferruatı, eksiltme şart 
namesi, mukavele projeleri, fenni şartnameler, keşifnameler tefer
ruatı ve saire olup istekliler Havza belediyesinde ve lstanbul'da 
Galata Selanik Bjlnkası 4 üncü kat 67 numarada elektrik mühendisi 
liasan Halette görebilecekleri gibi beş lira bedel mukabilinde de 
alabilirler. 

5 - Muvakkat teminatı 1098 liradır. 
~ 6 - İşbu arttırma ve eksiltme 2490 sayılı kanuna göre yapılaca· 
~ından isteklilerin arttırma şartnamesinde yazılı hususatı tamamen 
ıkmal etmeleri ve teklif mektuplarım buna göre hazırlayıp vaktin
de belediye riyasetine vermeleri ilan olunur. (2311) 2-5103 

Nafıa Bakanlığından: 
9 İkinci teşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia 

':Bakanlığı malzeme eksiltme komisyonu odasmda 5786 lira mu
hammen bedelli 660 -adet meyil 200 adet kilometre ve 460 adet mün
hani levhasının yaptırılması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olararak mal
zeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminatı 433 lira 95 kuruştur. 
1936 senesi İfiİn ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair ve 

resmi gazetenin 7-5·936 T. ve 3297 sayılı nüshasında erkan tali
ınatnameye göre Nafia Vekaletinden alınmış vesika ibrazı mecbu
l'idir. 

Eksiltmeye gireceklerin 9 ikinci teşirn 936 pazartesi günü saat 
14 e kadar teklif zarflarını makbuz mukabilinde malzeme eksilt-
~e komisyonuna vermeleri lazımdır. (1443) 2-5105 

l\faliye Vekaletinden: 
150x 80 140x 70 120x65 
Poı tatif Yazihane Yazı ma-
Yazıhane sası 

175/100/45 
Kütüpane 

Yekfın 

Adet Adet Adet Adet Adet 
14 94 496 102 706 

1 - Yukarda miktarları ya.zıh 706 parça yazıhane ve saire pa • 
2arlıkla satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bdeli on altı bin dört yüz otuz beı lira yirmi kuruş 
Ve 2490 ~umaralı kanunun yirminci maddesine göre pazarlığa işti -
rak edebılmek için verilecek kati teminah, iki bin dört yüz altmış 
beş lira yirmi sekiz kuruş.tur. 

3 - Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve İstanbul Dolmabah· 
<;ede Maliye Vekaleti evrakı matbua ambarında görülebilir. 
.. ~ ~ - Pazarlıi!ı 10-11·936 salı günü saat on beşte levazım müdür

lugunde toplanan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
. ~ - İste.~liler teminat makhuzu veya banak kefalet mektubiyle 

bırlıkte o ~ ve saatte levumı müdürlüğündeki komisyona gel • 
tneleri. (1527) 2-5168 

Cinsi Mikdarı Tutarı Muvakkat teminatı 
Kilo Lira Lira Kr. 

Ayva 10500 3780 283 50 
Vişne 10500 3780 283 50 
Kayısı 7000 3360 252 00 

1 - Garnizon eratı ile harb okurlarının ihtiyacı için yukarda 
cins ve mikdar ve tutaralrı ile muvakkat teminatları yazılı üç kalem 
reçel 4-11-936 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız her gün komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalar ve 

teminat makbuzları ile beraber teklif mektuplarmı belli gün ve sa
atten bir saat evveline kadar Ankara Lv. amirliği satın alma komis-
yonuna vermeleri. (1337) 2-4987 

İLAN 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zad ile 

259000 kilo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosuna 5,50 kuruştan 14245 lira fiat biçil

miştir. 
3 - İhalesi 28/10/936 çarşamba günü saat 10 da Çanakkale'de 

müstahkem mevkii satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 

1059 lirayı ve ihale kanununun 2, 3. üncü maddelerindeki vesaik ile 
bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. (1331) 

2-4926 

İLAN 
1 - Garnizon kıtaatı ihtiyacı için 12000 kilo gürgen odunu 

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

kuruştur. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte teminat makbuzları ile Le-

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

1LA N 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 48 ton linyit kömürü 3-11-935 

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

Kuruştur. · 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte teminatı muvakkate makbuz

ları ile levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(1362) 2-4990 

BİL!T 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacI için kapalı zarf ile 

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

çilmiştir. 
3 - İhalesi 28-10-936 çarşamba günü saat 15 de Çanakalede müs

tahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 1044 

lirayı ve ihale kanununun 2, 3, inci maddelerindeki vesaik ile bir 
saat evvel komisyona müracaat etmeleri. (1332) 2-4927 

İ I. ı\ N 
1 - Elaziz merkez kıtaatının sekiz aylık ihtiyacı ıçın 280000 

kilo fabrika unu kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 39200 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2940 liradır. 
.. - Şartnameyi görmek istiyenler her gün Tüın. Sa. Al. Ko. nı 

gelmeleri. 
5 - İsteklilerin usuli dairesinde tanzim edecekleri kati teklif ve 

teminat mektuplarım 2-11-936 pazartesi gi.inü ihale saati olan 11 
den bir saat evveline kadar yani saat 10 da komisyonumuza verme-
leri. (1336) 2-4986 

İLAN 

1 - Kmkkale askeri san~tlar okulu ihtiyaçları için 3200 kilo sa
de yağı 31-10-936 cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme ile alına
caktır. 

2 - Şartnamesi her gün Ankara Lv. amirliği satın alma komis • 
yonunda ~örülebilir. 

3 - Tutan 2280 lira olup muvakkat teminatı 215 liradır. 
4 - İsteklilerin kanunun2, 3 üncü maddelerind9ki vesika ve te

minat makbuzları ile belli gün ve saatte Ankara Lv. amirliği sattn 
alma komisyonuna ~elmeleri. (1360) 2-4953 

İLAN 

1 - Giresun garnizonu ihtiyacı için 200000 kilo un kapalı zarfla 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnameı:i Gireson alay satın alma komisyonundadır. 
3 - Eksiltme 3-11- 936 salı günü saat 16 da alay binasındaki 

satın alma komisyonunda yapılac~kt!r. 
4 - Muvakkat teminatı 2250 hraaır. 

5 - Zarflar saat 15 de alay satın alına komisyonuna verileni~ 
olacaktır. • 

6 - Şartname 150 kuruş mukabilinde satın alma komisyonunda 
görülebilir. (1426) 2-5044 

1 - Kırıkkale askeri sanatlar okulu ihtiyacı için 1500 lçilo zeytin· 
yağı 31-10-936 cumartesi günü saat 10 da açık eksiltme ile alınacak
tır. 

2 - Şartnamesi her gün Ankara Lv. amirliği satın alma komis-
yonunda görülebilir. ı 

3 - Tutan 975 lira olup muvakfn.t teminatı 73 lira 13 kuru,t:ır. 
- -steklilerin kanunun 2, 3 .ine.Ü D"':ıddelerinJeki vesika ve 

teminat makbuzları ile belli gün ve saatte Ankara Lv. amirliği sa-
tın alma Ko. gelmeleri. (1359) ' l 2-4952 

t LAN 
1 - Tümen birlikleri kıtaat hayvanlarının senelik yulaf ve arpa 

ihtiyacı 308 tondur. Bunların hangisi daha ucuz ise ondan alınacak
tır. 

2 - 'Münakasası 2-11-936 tarihine ınüsadit pazartesi günü saat 
16 da Çatalcada tüm satın alına komisyonunda kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi parasız olarak tatil günleri hariç her gün görü
lebilir. 

4 - Gerek arpanın ve gerekse yulafın teminatı muvakkatesi 1155 
liradır. Muhammen bedeli 15400 liradır. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını teminatı muvakkate mak
buzları ile birlikte belli olan münakasa saatmdan laakal bir saat ev-
vel komisyona vermeleri. (1425) 2-5043 

1 LAN 
1 - Ankara gornizonunun sene nihayetine kadar ihtiyaçları olan 

48000 kilo sabun 6 ikinci T. 936 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla 
alınacaktrr. 

2 - Şartnamesi hergün komisyonda parasız görülebilir. 
3 - Sabunun tutarı 21600 lira olup muvakkat teminatı 1620 liradır 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalaıla 

teklif ve temina mektublar•nt havi zarflarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1375) 2-5035 

İLAN 
1 - Erzincan garnizonundaki Io:taatın 450.000 kilo ekmeklik 

unu kpalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 67500 liradır. 
3 - 6.11.936 cuma günü saat 11 de Erzincanda tümen karargahın

daki satm alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - llk teminat'" mikdarı 4625 liradır. l15tekliler ihale ~ünü ];a. 

S\YFA 7 

numın istediği vesikalarla tel·lif mektublannr 6 ikinci teşrin 936 
günü saat 10 na kadar komisyona vermeleri. 

5 - Bu unun ihalesinde tekarriir ve teminat mukabilinde avans 
verilmesi şart konmuştur. Şartnamesi 338 kuruş mukabilinde ko-
misyondan verilir. (1591) 2-5118 

İLAN 
1- Tümen garnizonlarının ihtiyacı olan maddelerin asağıda ya• 

.zılı olduğu veçhile kapalı zarflarla cksiltınelcri lzmitde tÜI::ıen ka • 
- r a rgfilu binasında yapılacaktır. 

2- Her garnizon ihtiyacı ayn ayrı müteahhirlere ayrı ayrı ihale 
edilebilecektir. 

3- Şartnameleri tzmit İstanbul ve Ankara Levazım Amirliği sa• 
tın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatmdan bir saat evel ilk teminat ve 
kanunun istediği belegelerle birlikte komisyona gelmeleri. (1423) 
Cinsi Mikdarı Tutarı İlk Te. Gün ve saat 

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

629000 
35200 

105000 
63000 

25160 
7392 

• 13650 
8505 

İLAN 

1887 
555 

1024 
638 

3/ 11/36 Sa. 16 da 
6/11/36 Sa. 1 S de 
5/1 1/ 36. Sa. ı 5 de 
5/11/ 36 Sa. 16 da 

2-5042 

1 - Malatya merkez kıtaatınm sekiz aylık ihtiyacı için 180000 
kilo fabrika unu kapalr zarf usuli ile eksiltmcy.e konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 27000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2045 liradır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün Tüm. Sa. Al. Ko. na 

gelebilirler. 
5 - İsteklilerin usuli dairesinde t.amim edecekleri kati teklif 

ve teminat mektuplarını 3-11-936 salı günü :ihale saati olan 11 den 
bir saat evveline kadar yani saat 10 da komisyonumuza vermeleri. 

(1338) 2-4988 

fLA N 
1 - Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf ile 123000 

kilo un satın alınacaktır. 
2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 17835 lira fiat biçilmi1-

tir. 
3 - İhalesi 13-11-935 tarihiı;ıe müsadif cuma günü saat 11 de Ça

nakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçaları olan 1338 

lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikaları ile 
komisyona mürfcaat etmeleri. (1528) 2-5169 

t LAN 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 332000 

kilo un satın alınacaktır. 
2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 48140 lira fiat biçilmişd 
3 - İhalesi 12.11.936 tarih perşembe gün ve saat 15 de Çanakka

le müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihal<'den bir saat evvel teminat akçaları olan 3611 

lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir 
ıaat evvel komisyona müracaat etmeleri. {1529) 2-5170 

İLAN 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 306000 

kilo un satın alınacaktır. 
2 - ,Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 44370 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 13-11-936 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Ça

nakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçalan olan 3328 

lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile ko • 
misyonumuza müracaat etmeleri. (1530) 2-5171 

BİLİT 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 581000 

kilo un satın alma.::aktu. 
2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 84245 lira fiat biçilmiş-

tir. • • 
3 - İhalesi 14.11.936 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 

da Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapxla • 
caktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 5463 
lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile ko-
misyonumuza müracaat etmeleri. (1531) 2-5172 

İLAN 
1 - Ankara f{arnizonu kıtaatı için 7000 kilo ~az yağr 10-11-936 

tar'hine müsadif salı günü saat 11 de açık eksiltme ile alınacakfır. 
2 - Şartnamesi ckisltmenin yapılacağı Lv. Amirlii:i Satın Al • 

ma Komisyonunda her gün görülebilir. 
3 - Gazın tutarı 1960 lira olup muvakkat teminatı 147 lirad ır 

• 4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü madaererindeki vesika ve te• 
mınat makbuzlnrı ile belli ~iin ve saatte komisyona gelmeleri. 

(1517) 2-5177 

D. D. YOLLARI VE LlMANLARI UMUM 1 
MODURLÜGU S. A. KOMlSYONU iLANLARI: 

. Muhammen bedeli 27500 lira olan 3 ingiliz (Muzaaf) ve 10 ba
sıt ~as takımı '7.~2.1936 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarj 
usulu ııe Anbırada ıdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerin 2062 lira 50 kuruşluk muvakkat temi
nat. ık kanunun tayin ettiği vesikalarr,. resmi gazetenin 7-5-936 G. 
3297 No. Ju nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alı.~~~ vesika ve tek~iflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
rcı .. lıJ!ın~ vermeleri lazımdır. . 

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

İLAN 
Eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (23500) lira olnn 

muhtclifükins lastik malzeme 18-11-1936 çarşamba günü &aat 15,30 
da p::ıazrhkla Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

. Bu .i<:e girmek isti;:enler_i?. (17~2) lira 50 ,ı«.uruşluk muvakkat te• 
mınat. ılc kanunun tayın ettıgı vesıkalar, resmı gazetenin 7-5-936 ta
rih ve 3297 numaralı nushasmda intişar etmiş olan talimatname da
iresinde alınmış vesika ile birlikte aynı gün tayin edilen saatta mal
zeme dairesinde Merkez dokuzuncu komisyonunda hazır bulunma
ları lazımdır. 

Şar~clcr Ankarada Malzeme dain•aincie "'e Hc.ıydarpaşada te-
scllum şefligindc J!Örülebilir. (1416) 2-5050 

İLAN 
l''Iuhaınmcn bedeH yerli olduğu takdirde 33880 ve ecnebi olduğu 

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

Bu işe girmek istiyenterin yerli olduğu takdirde 2541 ve ecnebt 
olduğu takdirde de= 1374,45 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
trPrin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı g\ln saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri Jaznndır. 

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

2-SOiO 
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An af arta lar caddesi 
No. 111 Ankara 

t ı &&..,.LW •cw• az 

İstanbul 

Teşrih 

Fiziyoloji 
Mikrobi} oloji 
Hijiyen 
Marazı teşrih 
Umumi emraz 
Farmakodinami 
1 inci dahili ye 
2 inci dahiliye 
1 inci hariciye 
2 inci hariciye 

• • • • • 
Unıversıtesı 

Rektörlüğünden : 
Kadın ve doğum 
Kulak, boğaz 
Göz hastalıkları 
Akıl hastalıkları 
Radyoloji 
Fizikoterapi 
Çocuk cerrahisi 
İdrar yolları 

Tıb fakültesinin yukarda yazılr laboratuvar ve kliniklerinde 19 
asistanhk açıktır. İsteklilerin fakülteye baş vurmaları. (2412) 

2-5189 

Anl(.ara inhisarlar 
Ba~müdürlübwiinden : 

Aşağıda cinsi yazılı eşya ve malzeme şartn<:lmesi rnucib.ince 2/ 11/ 
935 tarihinde pazartesi günü saat onbeşte a<iık artırma ıle satıl~ • 
cağından taliplerin 29 lira 30 kuruş teminatı muvakkate akçelerıy
Je birlikte Bankalar caddesinde inhisarlar başmüdürlüğünde topla-
nacak komisyona gelmeleri ilan olunur. . . 

Tahta kapı, mağaza tezgahı, abdesthane taşr, buzlu camlı vı:rın 
kapağı, cam, camlı kapı, hurda çerçeve, demir parmaklıklı .~aga7a 
bölmeleri, numarataş, kırık masa camı, tahta saplı bakır kure, zıl, 
telefon santralı, aynalı kapı, ayna. emaya banyo ma duş fayans la-
-abo, 36 parça kalörifer radyatörü ( 1292) 2-5033 

flususi 'Te tal{si otomobil
lerile kamyon sahipleri

nin nazarı dikkatine 
Anl{ara Belediye Reisliğinden: 
Şehir dahilinde seyrüsefer eden hususi ve taksi otomobillerine 

ve kamyonlara verlimiş olan plakaların yenileriyle değiştirilme 
müddeti son def'a olarak 10-11-936 salı giinü akşamına kadar uza
tılmıştır. Alakadarların bu tarihe kadar muamelelerini yaptırmak 
ve plak:ılarınr taktırmak üzere Belediye hesab işleri direktörlü
ğüne müracaat etmeleri ve bu tarhiten sonra hükümsüz olan eski 
plakalarla seyrüseferin men edileceği ilan olunur. 

(1489) 2-5116 

Hava Yolları Devlet İ§letme 
idaresinden: · 

1- 29 / 10 936 günü Ankara'da Cumhuriyet bayramı törenine yol
cularımızı yetiştirmek maksadile İstanbuldan Ankaraya yolcu tay
yaremiz Y~ilköyden saat 10 da hareket edecektir. 
. Karaköy P. T. T. şubesinden yolcularımızı Yeşilköye nakıl eden 
ıdare 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 

Atış Müs~bakasına 
Hazırlanınız 

İnhisarlar Anl{ara 
Başmiidürl~ünden : 

. . İnhisarlar idaresi tayın Ankara halkının atış poligonuna göster
dık!eri hü.,,~k rağbeti nazarı itibara alarak Cumuriyet bayrammr.ia 
P?l~.g~.nd~. hır atış müsabakası tertibine karar vermiş ve birinci, ikin 
cı, u_çuncu d7re.cede kazananlara pek zarif ve kıymetli mükafatlar 
tahsıs eylemıştır. Müsabakaya girmek istiynelerin 27-teşrinievvel 
• 1936 akşamına kadar poliıtona müracaatla açılan deftere kayıtları
nı yaptırmalarını ve oradan müsabaka hakkında malfunat edinmele-
tini rica ederiz. (1442) 2-5060 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLUCU 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARl 

567 ÇİFT ERAT FOTİNİ 

Tahmin edılen bedeli (2835} lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
y~z,h malzeme askeri fabrikalar umum müdürlügii satın alma ko
ınısyonunca 10-11-936 tarihinde salı günü saat 14 de açık eksiltme 
ile ~hale_ edilecektir. Şartname paras:z olarak komisyonda~ veriiir. 
Talıplerın muvakkat teminat olan (212) lira (63) kuruş ve 2490 nu• 
ınarah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa• 
ette komisyona müracaatları. (1504) 2-5144 

MUIITELİF KUTURDA 15 KALEM ÇELİK ÇEKME BORU 
Tahmin edilen bedeli (2900) lira olan yukarda mikdan ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
ıni~on~nca 10-.11-936 .tarihinde salı günü saat 14.30 da açık eksilt
~e. ıle ıh~le e.dılecektır, Şartn~e parası% olarak komisyondan ve
l'ılır. Talıplerın muvakkat temınat olan (217) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesailde mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1503) 2-5143 

35 TON MÜKELLES SODA 

Tahmin edilen bedeli (6300) lira olan yukarda miktan ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 9.11.936 tarihinde pazartesi günii saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edliecektir. Şartname parasıı olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 472 lira 50 kuruşu havi teklif mek· 
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
~endilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve • 
uikle mezkUr gün ve saatte komisyona müracaatları. (1465) 

2-51011 

\ 

1 ,_:::::~::d:,:~:~i~~: .. J 1 
de (780) met~e murabbaı arsa on beş gün müddetle kapalı zarf!a ar
tırmaya konulmuştur. 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 
:ATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR 

tLAN 
1 

2 - Muhammen bedeli (23400) liradrr. 
3 - Muvakkat teminatı (1750) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemine 

müracaatları ve ihale 3 - teşrinisani - 936 salı günü saat on birde be
lediye encümeninde yapılacaP;m~an isteklilerin o gün saat ona ka
dar teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını encümene verme-
leri. (1364) 2-4955 

1 - Yenişehirde 1152 inci adada (1) numaralı parselde (700) 
metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konql-
muştur. .,. 

2 - Muhammen bedeli (3500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (262,50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenfor her gün yazı işleri kalemıne 

V? itseklilerin de 3 L~;; .-ini sani 936 salı günü saat on buçukta bele-
dive encümenine müracaatları. (1366) 2-4957 - -- ~ ...- ----

ŞEREFLİ KOÇHİSAR SULH HAKİMLİGİNDEN: 

Koçhisarın Kacarlr köyünden. Musa oğlu Ömerin ölümü ü;r.erine 
veresesinin talebine mebni mallarını gösterir defter yapılmağa baş
lanmıştır. Kefaletten dolayı alacaklı ".>fonlar da dahil olduğu halde 
ölünün tekmil alacaklılariyle borçlularının ilan ta-rihinden itiba -
ren bir ay içinde alacak ve borçluları varsa vesikalariyle birlikte Şe
refli Koçhisar Sulh Hakimliğine kaydettirmeleri alacaklıları vak • 
tiyle yazdırmayanların mirascıyı ne şahsan ve ne de tC'rekeye izafe
ten tal~ip edemiyecekleri evrak ve vesikaya mukabil makbuz istiye-
cekleri ilan olu~_r: _(1539) 2-5181 

ANKARA İKİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Ankara Posta Telgraf Umum Müdürlüğü Mutemedi Fehmi r.ez

dinde gelini Servere. 
Ankara Posta Telgraf İdaresi vekili Avukat Ali Rıza Acara 

tarafınızdan posta memuru bulunduğÜnuz 928 senesi Nisan maa
sından fazla mehuzunuz olan 43 lira kırk clÖrt kuruşun tahsili hak
kında aleyhinize açılan d~vanın yapılmakta olan mahkemesinde 
ikametgahımzın meçhuliyetıne ~ebni ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş olduğundan duruşma gunü olan 10/ 11/ 1936 saat 9 d<ı -~h
kemeye gelmediğiniz takdirde hakkınızda gıyap karan VL ,i 
ilanen bildirilir. (1495) 2-5 1Lı ..! 

P. T. T'I Levazım 
Müdürlüğünden : 

1 - İdare ihtiyacı için alınacak (148900) adet çelik askı halka
sı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (2231) ve muvakkat teminat (178) liradır. 
3 - Eksiltme 11 birinci kanun 936 tarihinde Ankarada P. T. T. 

Umt•mt Müdürlüğünde toplanacak alrm satım komisyonunda yapı -
lacaktr. 

4 - İstekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve ala
cakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve 2490 
sayılı kanunda yazılı belgelerle beraber İnezkilr tarihe müsadif cu
ma günü sözü geçen saate kadar o komisyona müracaat edecekler -
dir. 

5 - Nümuneler Ankarada Levazım Müdürlüğünden İstanbulda 
Levazım Ayniyat Şubesinden parasız verilir. (1525) 2-5179 

Yül(.sel(. Mühendis l\ılel(.tehi Artır
ma ve Eksiltme l{omisyonundan : 

1 - 27-8-936 ve 14-9-936 tarihlerinde eksiltmeye konulup istek 
li çıkmamasından dolayı intaç edilemiyen Yükek Mühendis Mekte
bi binası dahilindeki ''21115" lira "98'- kuruş keşif bedelli "B» kıs
mının bazı maddeleri tadil edilen şartnameye göre inşası. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna mrebut olan inşaatın tarifi, fen-

ni: ve hususi şartnameler. 
B • Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Plan ve projeler. 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı "110" kuruş bedel mukabi

linde mektep idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 11-11-936 çarşamba günü saat ''15" de Gümüssu

yunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma ve eksilt
me komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "1584" lira muvak
kat teminat vermesi, bundan başka aaşğıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

A- Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet vesi. 
kası, 

B • "10000" liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince tasdikli 
vesika. ( 

C - 936 yılına aid ticaret odası vesikası. 
D • İsteklinin mühendis veya mimar olduğuna dair diploma ve_ 

ya sureti mühendis veya mimar olmadığı takdirde bunlardan biri ile 
ortak olarak çalıştığına dair noterden musaddak vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3. iincü ITladdcde yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis binası içindeki arttırma ve 
eksiltme komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 .üncü maddede ya. 
zrlr saate kadar gelmiş olmasr ve dı' zarfın mü~ür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecıkmeler kabul edil-
mez. (2343) 2-5180 

Nallıhan Malnıüdiirlüğünden : 
995 lira bedeli keşifli NalJıhan hükümet binasının münakasası' 

2-11-936 tarihinden 12-11 936 tarihine kadar temdit edildiKinden ta
lip olanların Nallıhan kazasında müteşekkil komisyona müracaat 
etmeleri ilin olunur. (1540) 2-5182 

ı - Bir adet 10 tonluk cer makinesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. . 

2 - Tahmin edilen bedeli 6.000 lira olup ilk temınat parası 450 
iiradır. 

3 - İhalesi 7·11-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini bizzat M. M. V. satmalma komisyonundan ala 

bilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. .. . 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 saydı kanunınl: 2, 3 uncli ma~

delerindeki belgeleriyle birlikte ihale gününde temınat ve teklıf 
mektuplarını en geç bir saat evveline kadar M. M. V. Sa. Alma ko-
misyonuna vermeleri. (1460) 2-5088 

BİLİT 
ı - 8434 kilo dural boru, çubuk, saç levha ve perçin çivi ka .. 

palı zarfla eksitmeye konmuştur. . . . 
ı - Tahmin edilen bedeli 26,880 lıra olup ılk ınanç parası 2016 

liradır. b·ı· d 
• 3 - Şartnamesini almak istiyenler 135 kuruş muka ı ın e 
M. M. V. satın alma kı.:misyonundan alırlar. 

4 - İhalesi 27·10-936 salı günü saat 15 dedir. .. .. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı k~nunun 2,3 uncu ~ad• 

delerinde yazılı bilgeleriyle ihale saatinden bır sa~t evvel temınat 
ve teklif mektublarını M. M. V. satın alma komısyonuna verme• 
leri. (809) 2-4243 

İLAN 
ı - 154 kilo yumak keten iplik ve 1130 adet makara keten 

iplik açık eksiltme ie münakasaya konmuştur. . . 
2 - Tahmin ediL!n bedeli 1349 lira 60 kuruş olup ılk temınat 

parası mı lira 22 kuruştur. 
3 - İhalesi 27-10-936 salı günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü marl· 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatrnda M. 
M. V. satın alma komsyonuna varmaları. 2-4893 

!LAN 
1 - 30 kalem dürit (Lastik borular) pazarlıkla eksiltmeye kon• 

muştur. . . . 
2 - Tahmin edilen bedeli 2000 lıra olup ılk temınat parası 150 

liradır. 
3 - İhalesi 5-11-936 günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
delerindeki istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatında M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmaları. (1536) 2-5173 

İLAN 
ı - Pazarlıkla alınmasına karar verilen 150 ton hint yağr pa• 

zarJıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 _ Muhammen bedeli 102.645 lira olup i1k teminat parası 6382 

lira 25 kuruştur. 
3 - İhalesi 12.11.936 perşembe günü saat 14 dedir. 
4 - Fenni ve idari şartnamesini almak istiyenler 515 kuruş mu

kabilinde M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
5 - Pazarltğa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad • 

delerindeki belgeleriyle pazarlık gün ve saatında M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1537) 2-5174 

İLAN 
l - 5 kalem A. M. contaları pazarlıkla eks;ltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 3500 lira olup ilk teminat parası 262 

lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 2-11-936 günü sa::ıt 11 dedir. 
4 - Şartnamesini M. M. V. Satın alma komisyonundan bizzat a

labilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerindeki istenilen bilgeleriyle ihale gün ve saatında M. M. V. sa-
tın alma komisyonuna gelmeleri. (1478) 2-517 5 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 8580 lira olan 13.200 çift yün ve 19.801 

çift pamuk çorap kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiye~ 

}erin her gün öğ-leden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 643 lira 50 kuruştur. 
4 - İhalesi 12-11-936 perşembe günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı belgeleri ilk teminatları ile birlikte teklif mek~ 
tuplarmı ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. AI. Ko. 
na vermeleri. (1513) 2-5176 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ 
REİSLİGİNDEN: 

İstanbul'da Kabataş Ömer Avni mahallesi Beytülmalci yokuşu 
İzzet paşa sokak (8) sayılı Numanın evinde hizmetci Cide'nin 
Sumday köyünden Kara Kadı oğullarından Hasan kızı Silmeye : 

Kocanız Ankara'da askeri furunlarda Cide'nin Aybaaan köyün
den Şaban oğlu Rasim tarafından aleyhinize açılan boşanma dava· 
sını havi arzuhalle çağrılma kağıdı (21/ 9/ 1936) saat (on dörtte) 
mahkemede bulunmanızı havi Ankara'da Ulus ve İstanbul'da Cu· 
muriyet Gazetesiyle ilanen tebligat yapıldığı halde gelmediğiniz 
ve bird de vekil göndermediğinizden duruşma bu sebeple (16/11/ 936) 
pazartesi günü saat (14) de bırakılmıştır. O gün ve saatde mah
kemeye gelmediğiniz ve birde vekil göndermediniz takdirde du
ruşmaya gıyabınızda bakılacağı Hukuk Usul Mahkemeleri K. (401) 
ve (402) inci maddesi mucibince muamele ifa edilecği gıyap karar• 
tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. (1524) 2-5166 

DI:NİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
Cinsi Mikdan ve Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 

Olçüsü Lira Kr. Lira Kr. 
Sığxr eti 98725 Kilo 32085 63) 
Koyun eti 5000 ,, 217 5 00) . 3021 67 
Kuzu eti 14353 ,. 6028 26) 

Yukarıda cins ve miktarı ile tahmin edilen bedelleri ve muvalt 
kat teminatları yazılı olan üç kalem yiyecek, 27-10-936 tarhine rast 
layan salı günü saat 14 de kapalı zarf usliyle alınacaktır. 

Şartnamesi {201) kuruş mukabilinde komisyondan her gnü ve• 
rilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte tek4 

lif mektublarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka
sımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri 

(1909) 2-3896 

Kiralık küçük daire 
Sarıköşk karşısında B. Mec. 

dl apartımanında bir daire kira
lıktır. İki oda, küçük hol, ban
yo, mutbak. Görmek için içinde
kilere müracaat. Yeni SİNEMALAR Halk 

İmtiyaz eahii>I ve Başmu. 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Ba!llmevinde basılmı~tzr. 

BU GECE 
Rus atkı • Rus heyecanı - Rus f&I'• 
kıları, Çarlık devrinin müthiş zu
lümleri en nefis ve ihtişamlı de· 
korlar arasında bir aşk ve ihtiras 
macerası VOLGA MAHKOMLARl 

Pierre ·Blancher - Vera Korene 
Charles V anel 

BUGÜN BU GECE 
Çıganların kralı Alfred Rode'nin 

JUANlTA 
isimli fevkalade komedi müzikal 

filmi 
Ayrıca • Paramunta Jurnal 

SABAH Halk Matinesinde: 
KADIN VE KUMAR 


