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Başbetke 

DO T Y GOSLA VY A. 
Falih Rılkı ATAY 

Zagreb'e, Lubliyana, Dalm&ÇX!' 
sahilleri Karadağ ve Saray Bos
na üstü~den Niı'e kadar, uzun bir 
seyahat yaptık. Belgrad'dan. bat
ka hemen hiç bir yerde bır ge
ceden fazla kalmadık: Bu kad~r 
az zamanda Bütün Türkiye'nın 
üçte biri büyüklüğünde bir mer& 
leket hakkmda ciddi etüdler yap· 
ınak imkansız olduğuna ıüphe 
:vOktur. fakat, her tarafta bizi ~f" 
irca aalah iyetlerle temasa getıren 
bu •eyahat, genÇ Yugosla~ya ha~
kında umumi bir fikir edınmemı-
ze kafi geldi. 

Yugoılavya yeni ise de, .?"0 

tebfir eden ve hazırhyan muca
delelerin hatıralan, her tarafta, 
ancak uzun aıttlarla ölçülebi!i~o~. 
.Bir kurtuluı ve ittihad irades~, ~ 
inı t 1 gu" n fetih ve 11tıla para or u "d 
ku.,....etleri ile boğuşa boğut•• a e-
ta tarihi mu k a d de r'e gale.be 
çalmııtır. Ne temıiller, ne tazyık
ler ne kan V'e din parçalama t; 
tehbüsleri, hiç biri, bu ira~enm 
hayatl ıhğı üzerinde esaslı hır te· 
air yapmağa muva ffak olmamıt· 
br. Onun içindir ki Yugo~l~vya, 
mua.hedelerin sun•i bir terkıhı d~ 
.ğiJ, fak at asırlık h~rri?'et aavasla
rmın ta bii bir esen , bar zafer h~· 
d. • d ~·ı uzun ınücadeleJerın 

tyCSt Ctt l , 

bir mük6fatı olarak dofmutt~r .• 
Kurtulut cephesinde ~azı e••· 

n i bitiren bu mücadelenın asla 
·yen hızı •• hayatlı lıfı, 

geıPeırn 
t imdi. h er tarafta umf rdtt'nl v.e . ha lk 
... deti işlerine vak e ı mıttır. 

Bir köyde bile ihtilaflar olma
mak kabil midir ? Bu ihtilaflar 
ne kadar ıUmul .,.. tiddet alırlar-
sa aln nlar, bir memlek~i!" taliini, 
o memleketin tarihi, mılh ve cog· 
raff tartlarrnın normal ic.ablan 
arannda muhakeme ebnek. la~ı~ 

1. Bütün bu llArtlar, yır:mmcı ge il'. :r- •• 
asnn baslıca ~erlerinden hırı o-
lu yugdslav teıekkülune, ancak, 
devam, istikrar ve inkif"f mantığı 
vermektedir. 

Katolik hırvat veya isi~ ~ 
Dıak ikisi de bir İstanbullu ~le ~ır 
izmirHnin dilbirliğine • ..hıb.dır· 
ler. Hırvatlar ecnebi ı~areıın~ 
tnütemadi ve hakiki bır tem .. l 
t "k" .. u·· •lerdir Slovenler, 
azvı ı gonn s • • d 

hududun hemen öt~indekı ırk a.t· 
lanmn ne ha lde bulunduğunu bıl· 
hl_,__._ d" 1 Nasyonalizm asrın· t:tne ır er. • . 
<la, yüksek bir kültür sevıy~sme 
erisen milletler üzerinde, eıkı za-

. d " ıt CI meZ• tnanların ayırıcı ve ag 1 

heb kavgaları ne kadar rol oynı-
Yabilir? Yugoslavya toprakların· 
da ya u yan katolik, ortodokı .. v.e 
!h." ·ı ·· b""t ""n slavların hurrı-
~"us uman u u . • h 
Yeti Ye talii, ancak timdıki va • 
detin müdafaasına ve devamına 
ıhaflıdır. , u 

Dik tatorya Yugoslavya dam • 

\'affak olmamıttır : Esasen. Kı~I 
A.leksandr tabii anla ma ımkan· 
1 "d" Batında hcr-armı aramakta ı ı. .. .. 
ke . d" ... ve u"mid bagladıgı 

sın sev ıgı 

Mö yö Stoyadinoviç bulunan y~· 
ni h·· •~, t bu imkanları hakı· 

Urı;ume, • 
katleştirmeğe çalıtıyor. Anar§ıye 

• • bütün hıeydan verilmemek ıçın 
sıkılar birdenbire gevıetilme-
bıittir. Henüz altmıta yakın . me
busu ile hırval lideri obstrüksıyon 
halindedir. Fakat umumi. hava, 
ancak nikbinlik telkin edıyor. 

Türkiye'nin Yugoılavya'ya 
a, .. __ b" ı · ... den 
~ yalnız menfaat ır ısın.. a 
Veya tarihi hatıralardan dogm 
değil, aynı zamanda milli ~~u
luşlar milli vnhdetler ve ırdh ıs· 
liklalİer hakkında, Kamalizm d~· 
Vasınn temelini te~kil eden, hır 
ideal dostluğu vardır. Dostluğu-

(Sonıı 2. inci r>ıvfeda) 

ADIMIZı ANDIMIZDIR 

j lkbshar at yarışl:ırmda Bsşbakanrmız koşu kazanmı§ bit at1 okşarken 

Sonbahar at yarışları 
------------------~ 

On iiç hafta örerek 
İJ>odromda 

Y at 14 lO da başlıyacak, ve on 
arın. · 

us; pazar, sıra ile devam edecek ~l~n 
sonbahar at yarıfları, ankaralıJar ıçın 
spor. cglcnce. beyecan bakımından, uze
rinde tam iki buçuk ay durulacak geni 

bir mevzu olacakur. 

o1aıı yaı·ı ]ara yarın 
ha laıııyoı· 

Yeni Ankara ipodromu. ilkbahar ya
rı larındanberl oldukça değiş.mi tir: 
Mesel birinci mevki triblinlere JOO ki· 
filİk bir kısım daha Hlve olunmuş, altı· 
na bu tribünler boyunca bir salon yer-

(Sonu S. inci sayfada) 

Türk· İrlanda ticaret anla ması 
diin Dahlin de imzalandı 

Delegasyonum~ızu kabul eden B. De 
Valera nıenıleketirnize dostluk ve 

rııuluıbbeti ni bildirdi 
Düblin, 2 (A.A.) _ Anadolu ajansı· 

nın husus muhabiri bildiriyor: 

Bir müddcttenbcri göru mesi devam 
etmekte olan turk • mUstalcil İrlanda ti· 
caret anlaşması dün l)Ublin hariciye na· 

fPO~JD 
ısovyet Rusyadaf 
İ bisikletçilerimiz ı . . 
~ sanıpiyonayı ~ 
1 ' kazcı1ıdılar ! 
i :Mosko" a, 2 (A.A.) - Ukran} ıı ! 
i ve Tiırkıye bısıklet ckiblerı ara~ın· ~ 
i da dUn Kıveftc yap lan 100 kılo· ~ 
: •r 1 t 3 t JZ da· • 
: metrchk > rı t ~ : 
i k'k 2 anı}'eıle birınci '<C Od n : • ı a • . 1 •• i ikinci gclmı tir. T 1 t bırınct ıgı ! 
: d kı'k lık bır farkla ka anmr • ; : on a • . 
i T rk bı ıkletçilen kuvvetlı ra : tır. u 
i kibltr ve muşkul bava rtlarına : 
i ragmen yaptıkları üç mü bak yı i 
~ da muvafafkivetlc bıtırcrek umumı i 
: onayı ka anmı tardır. ' ! şampıy 

f B. Cevded Kerimin bir ~ 
~ telgrafı i : . 
:.: Bi iklctçılcrimızın üç Uı:3ba· i 

k d d kazanmaları uzerı e Sınop i : a a • i yJavı ve kafıle reisi B Cc"< det f 
i Kerim 1nceda)ı An dolu aJansrna i 
i u tel rafı çek.mi tır: f 
i Kiye{: _ Talat. Orh. ": Kizım j 
! ve Eyupten murekkcb bısıklct ta· İ 
~ (Sonu 5. inci s:ıyf ada) -' 
t ....................................... . 

uretinde Türkiye namına l ktisad mUs· 

tcşarı BB. Kurdoğlu ve hariciye vckitc
timiz umuın mUdurlcrinden Fuad Tugay 

(Sonu 5. ıncı sayfada) 

Delegssyonumıı u 1cabu1 eden 
B. De V lcr 

M <ıdrid etrafında 
şiddetli 

11ıulıarebeler 
ol11ıatkadır 

llaş,.elı~İ 150 birı wcher ı•ı ire
,.l'f.ıir. - GNıttwl f,mnlw bi.r mi/. 
leı lıiildiml'Iİ lmr<ıc<lğım; ı e a• 
mlrlığı gibi lm1JilllliıJl/l'rİ11 m~ıı 
/antler iıw lıizmet etmİ)e<:l' ":ini 
. ii)lr.di. 

I ı><m) ol ilıliUiliııe uid luıbt•r· 
ler i ı. ru ıa)/amızda olmymıu~. 
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Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır 

HER YERDE S KURUŞ 

Bir Amerikan Alimi Ne Diyor ? 

Yakın şarkta yapılan 
mühim kazı 

en 

Alacalıöyük kazısı 
tarihini yen.iden 

eski çağ ar 
yazdıracak 

Eski çağltlr tarihinin tanmmı~ ilim· 
ltırindcn ve Clıiccıgo üniversitesi şark 
enstitüsü profesörlerinden B. il/bert 
T. Olmstl'ad'ın memleketimizi ziyarete 
gcforek Alaca llöyDk hafriyatınr tct· 
kı k ctt i ktcn onra A nkllrayn döndüğü 
lıabcr alınmıştır. Kendi ini matbuat U • 

mum ınudurluğündtı bulan muhabiri-
miz profesörün ziyaret intibalarıaı, 

vcrdiğı §U nıül kat ıle tespit ediyor: 

Prot . B . A lhrt 01ıa«ead 

"- Yirmi ıekiı: sene evci Comcll 

Universite inin tertib etmlt oldu •u bir 

tetkik heyeti ile birlikte Türkiycyc ve 

Ankaraya gelnıittim. Bilhassa Ankara 

e C• a d "E . 1 · v ıv rın a tı,. eser en aramı , kıy· 

metli nctic ler almış ve ne retmi,tık. 
Ankarad. ki "OgUat,, mabedinde "0-
glist" Un hayatını lıildircn latincc ve 
yunnnca yazıların kopyelerini çıkar

mıştık. O zaman gelitimde A nkarada 
iki hafta kadar kalmıştım. Halbuki bu 
aefcr gell§.lmde Ankarayı katiyen ta
nıyamadım, "Ogüst,. mabedinin yolu· 
nu aradım, onu da bulamadım. Anka
ranın geçirdi •i i tihalc pyanı hayret· 

M eşlıud cürüm 
kaııurıu nasıl 

tatbik ediliyor? 
DUn taş ocaklarında çalı n Mch· 

mcd ndınd bir amele, aarhotlukla et• 
rafa sarkıntılık etti inden me hud 
cunım halinde yakalanarak saat $Okizt! 
on kala cumuriyet müddei umumiliği
"c tevdi cdılmiş ve saat seki%/ çeyrek 
gcçr. muhakemesi intaç edilerek yedi 
gi.ın hap e ve on lira para cezasına 
mahkOm cdilmi tir. 

tir. Ankara, tıpkı Amerikanın garp şe
hirleri gibi bir gece içinde yerden bl. 
ten t.filıirinl kull nabilecegim tamnmİY'" 
le modern bir tehir olmuş. Tiirkiyede 
dcmlryollarınrn artması ve muntnzam 
yollar yapılması da cumuriyct idaresi• 
nin tfüylik batarılarından biridir. Men:• 
lekctinizin Sok iyi bir yol sistemin& 
baıtamı olduğu görülliyor. Tiirkiyenia 
Amcrilı:aya benzeyen bir tarafı da Ayı. 

rupa gibi eskiye bağlı Jcalmıyııralc ile
riye doğru yUrlime kabiliyetidir. BuRe 
dan kırk veya elli 11cne evclkl Amerl• 
ka ne ise lmgUnkU Türkiye de odur,. 
T ilrklyenln bu tuttuğu yold ilcrliyc• 
rek yakında Amerikanın bugllnkU vaz"' 
yeti11c erişeceğine katiyctle eminim. 

Müzeler Umum Müdtirü H.ımld ZU.. 
beyr ile Alaca Höyllk'tc görlif' 
tüm. Tüıkiycde son ııenclcr ıtar • 

(Sonu 4. i1nc.ü :1yfada) 

B. Ruzveıt 
t enkidlere cevab 

• 
verıyor 

Pitt burg, 2 (A. 
A.) - Cumurrci· 
al Ruı:vclt, kcn· 
eti idarcıinln ık· 
ıiaadi 7 ı k ı ı ı. 
f a karfı mUcadc· 
le ctmclc i ç i n 
.. f cvkalc1dc ve de· 
Uce m ı; r f -
J a r yapmı ., ol· 
d u •u suretindeki 
mual1az fara ce· 
vab vermek için 
ı6ylcmiş olducu 

bir nutukta "Her JJ. ~uzvclt 
ftydcn evvel insaniyet gelir.'' De.mittir, 

B. Ruzvelt budcc muvazenesini to. 
mln etmek amerikan milletine karşı bl.c 
clıuıyet olurdu sözlerini il "'C ctmi§ ve 
bununla hUkümctin yardımı olmadığı 

takdirde ekmeksiz knl:ıcak olan milyon
larca i§sizc telnuh etmiştir. 

Cumur rcısi sözunc devamla demi • 
tir ki: 

- Mılli \•aridat, gimdıld aeyr:ini mu• 
halaza ederek yükselmekte devam ede
cek olursa rcsımlerirı temin ettiği tnhllı 
1 t, bir veya iki ene sonra. bUdccnln 
tev.zlninie kifayet edecektir. 

!Hatb i tikr zlnrma ve Amerika ta• 
rafından 19 ı 8 s nesi ile ı 930 senesi a .. 
raıında ccn bi mcmlcktclcrdc yatnıl· 
mıı olan mılyarl ra telmih eden B. Ruz. 
vclt, yabancı m mlck tlerc giden bu pa .. 
ralarrn ço unun bir dalın gelmemek U· 
zere gitmit oldu unu aôylcmittir. 

M:ıdrldde hUcuma haıırlanan ihtiıalci lcuvvetlerdcn bfr 1ctta mola esnasında 



SAYFA 2 
• 

HE:R 
1 ŞlEYOrEN 1 

--· ---BoRA~ 
.Y cııi tarifler: 

d :ir takım kelimeler, gün geçtikçe tariflerı'ni değiştiriyor. Mesela Lon
ra a çı.k~n Punch gazetesine göre çocuğun tarifi ~öyledir: "Üstü başı toz 

toprak ıçıntJe bir gürültü" The Arcadians dergisine göre de kıskanclık 
şudur· ''Birk d ö k' • • a ınrn te ı kadrna karşı beslediği dostluk duygusu." 
·~~·. L. Eencken ''Ovimizf' şöyle tarif ediyor: ''içinde en fazla rahat et-

tıgımız ve en fazla rahatsrz edildiğimiz yer.'' 
Bundan başka birkaç yeni tarife daha rast geldik. Mesela: 
Saksofon - Fena esen bir hava. 
Telefon kamarası - lçinde tatlı fırsatlar yatan şakuli bir tabut. 
?rta yaşlı - Sizden on yaş büyük olan her hangi bir kimse. 
llh .•. (ilaahirih) - Okuyanları sizin söylediklerinizden cok daha fada 

~eyler b "/d · • · · • ;J :ı ı ıgınıze ınandırmak icin konulmuş bir işaret. 

Fiki ı· tl••»isnw~i ----""_ .. __ 
B~r z~maı1la.r H. G. Wells ile kapı komşusu oturmuş olan Sir ]ames 

Bacrıe dıyor kı: 

•. '_'Heme~ her akşam, dıvarların arasından Bay Wells'in fikir degiştirdi
gım duyabıliyordum," 

Neye r.' leııııwzmiş. 

D_~~t~arr, meşhur kcıdın muharriri Marı'e Corclli''ye sık sık, neden cvlen-
7ıcdıgını sorar, dururlardı. Nihayet kadın bu suallere su cevabı verdi· E . • . 
k- - .' vımd~ üç hayvamm var. Onlar oldukra kocaya ihtiyacım yok: Bit 
ope~ım var ki her sabah homurdanıyor. Bir papağanım var; her ikindi 

vaktı y<:mi.n üstüne · a· b" · . yemrn e ıyor; ır de kedım var. O da geceleri geç va-
kıt eve geliyor. 

Çin i~i: ---
~efil~ firm~~ı, ta lngiltereden Çine yüzlerce ton eski nal ihraç etmek

ı·~t· · Nıçln, bılıyor musunuz Kurnaz çinliler, eski yumuşak çelik nalları 
11 et yapıp ucuz ucuz lngiltereye sevkediyor ve İngilizlerle rekabet yapr
y~r. Hayvan ayağrndan insan yüzüne çıkan nalların talisiz olduğunu tah-
nı111 edeı· misinizi' · 

- Sana on bet gündenbcrı en az 
beş kuruş verdım. Bu kadar parayı 
no ya,,ıyorsunuzi'. 

- Sus, dahili istikraza kaydo
lu11dum. 

Dünyacla ne kaclar t"lPfon var? 

Amerikan telefon kumpanyası
nın yaptığı bir istatistiğe göre, ikin
ci klnun 1936 da dünyada 33-539,830 
telefon varmış. Asıl mesele bunun 

, 16,868,955 I Birleşik devletlerde ve 
12,000,000 u da Avrupada oluşudur. 
Keza bu istatistiğe göre Nevyorkta
ki telefon adedi bütiin Fransadaki 

adedi ge,mekte imi~. 

Bu istatistiğe bakarak dünyanın 
en çok konuşan milletinin hangisi 
olduğunu ögrcnebilirsiniz. 

ı·--· TAKl''iM ·--·, 
I 15 Receb 

20 Eylul 
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* - Mudanya Generaller konferansı İsmet t .. .. .. • 
ı ?.5~ b k ı ~ nonunun ' 

- - aş an ıgında toplandı (922) * 
Hidrellez 151 C • * 

- umurıyet merkez bankası işe ba~ladı. (931) i 
Gtineşin doğması 5,59 - Yugoslavya krralı lstanbula geldi (933 ) 

" B ı ....... ~!!:~ı-17,51 - hveç velilhdının Ankara ziyareti (934) .. .___....__ ........ _____ : _,.. .... _______ .. 

ULUS 

lSTANBUL TELEFONLARI: 
~·.. .. ...... 

İrak hariciye bakanı 
İstanbul da 

İstanbul, ı - lrak hariciye bakanı 
bu sabah İıtanbula geldi. Bakan bir 
kaç gün ıehrimizde kalacak ve sonra 
memleketine dönecektir. 

Adliye Vekilimiz 
geliyor 

lstanbul, 2 - Adliye vekili bugün 
Ankaraya döndü. Hareketinden evvel 
Adliyede mcşhud cürüm kanununun 
tatbiki hakkında tetkikler yaptı. Ve 
gördüklerinden memnun oldu. 

Balkanlar arası dördüncü 
Tıb kongresi 

İstanbul, 2 - Balkanlar arası döc· 
düncü tıb kongresi çarşamba günü Yıl· 
dız sarayında toplanacaktır. Mıı.nfirle· 

ri gezdirmek için bir gezdirme llfogra· 
mı hazırlanmaktadır. 

İstanbul kurtuluş günü 
İstanbul, 2 - 6 birinciteşrinde İs

tanbul parlak bir programla kurtum~ 

gününü tesid edecektir. 

Gazi Lisesi müdürlüğü 
Açık bulunan Gazi Lisesi müdürlü· 

ğüne Ankara birinci orta mekteb müdü· 
B. Necati Aksu tayin edilmiftir, 

Zonguldakta cumuriyet 
bayramına hazırlık 

Zonguldak, 2 ,A.A.) - Cumuriyet 
bayramı kutlama komitesi vali ve par
ti başkanı Halid Aksoyun reisliği al
tında toplanarak cumuriyet bayramı p
rogramım teabite başlamıştır. Bayramın 
her yıl olduğu gibi mükemmel olmasını 
temin için şimdiden hazırlıklara başlan
mıştır. 

DOST YCGOSLA VY A. 

( B;;şı 1. inci sayfada) 

muzun samimiyeti kadar, başka

larına karşı taarruz fikri olmamak 
demek olan barışçılık politikamız 
da bu ideal tecanüsünden doğu

yor. Mesul biz olmadığımız, hiç 

oİmazaa bu nesiller olmayan, 

maddi manevi büyük tahribleri, 

büyük intacdar hamlesi ile, tamir 
etmek ihtiyacındayız. Lakin bu 
hamleyi ve asırları telafi etmek 
cesaretini yaratan irade, milli vah

det ve hürriyetimizi müdafaa için 

bizden iıtend:ii 2aman aarf ede-

''B Hyle bir tmtihan yapmış olsa idik ceğimiz tevkii kudretin de kayna· 
çocuğumutun ınuvaffak olacağı çok ğıdır. Biz harb korkusunun barıtçı 

Dit KÖŞF.SI : 

''Bl! muharrlrln enalliğlınizc do
y 1 olmaz doğrusu.'' 

Muharrhletfn enaWğinitı bu llcrece 
z@v~li oldueırnu b//mfyorut. Ama bil· 
cll~ıtrtlı ~Udür iri bu cümleyi do~ru le?· 

llt.k~J etmek biraz en:Wlk olur. Bu 
dogruluğu f~fflin CllfCl!k n k d T;.. ~ o ta a cn.ı-
' ısın bır fllUharrtre mfltıhasır knlm • 

ıt t b 't ''/ •ı a n'. ' 1 er @daıtyıe tc mil edilme· 
sıdlt. 

• • • 
Bir cdebl;yar ljğreunenitıiıı yausın. 

rnUmkUndü." ettiği pasif unsurlardan değiliz: 

''Muvaflek olacağı mümkündü'' Bili.kiı hayat, hürriyet ve inta aı-
yanlrştır. ''Muvaffak olması mümkün- kının, her türlü taarruzlara kartı 
dii:' denmek icab ederdi. kafi kuvvet biriktirdiği hareket ve 

Aynı yaadan: hamle mil!etleriyiz. 
"Üstelik bu yanlış tclukkilerin gü- Yugoslavya'dan Türkiye'ye 

nahını bütün hüımü niyetine rağmen yalnız selam değil, müjde getiri-
bana yüklemek istcdinig" yoruz: Balkanların bu ucunda bi-

"HUsnU niyet" bu cOmlt!dc kime ait· zim için bir dostluk, ve herkes 
tlr. "Ben" e mi! Şu halde ''bUtUn hıis- için bir sulh ve nizam kalesi du-
nUı niyetime rağmeı1u de11ilmek icab ruyor ! 

-::;:=====~======~ed~e~td~l.~---------~-----~F~alih Rılkı AT AY ~,_..~-------...-....,--.._ ________ _ 
r--~~-

datH 

Profesör Ninıbus'ün maceraları: Zahmetsı"z bfr ·s ı ,, •• Le ]oıırnaPden) 
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BE LER~ 
I 

İs Banl{ası 
' Kumbara piyangosnndan 

Ege de büyük ~ 
tavuk isıasy0~ 

kazanan talililer 
Türkiye İş Bankasının 1 birinci teı

rin 936 kumbara piyangosu çekilmiştir._ 
Bayan Sevim (İstanbul) 1,000; B. 

Rıza (Malatya) 250 lira kazanmışlar• 

dır. 

100 lira kazananrar: 

B. İsmail (Ankara), Bn. Ülfet Bu
cak (Üsküdar), BB. Mansur (Bursa), 
Mehmet Selim (İstanbul), Muslih (Ka
dıköy), Abdullah (İstanbul), Hayri 
Hüsnü (Samsun), Bahtiyar Baydar 
(Ceyhan). E. Abdullah Halis (Samsun), 
Bn. Ayten (Kdıköy). 

SO lira kazananlar: 

B. Adnan İhsan (İstanbul). Bn. Ha
tice (Ankara)ı B. Ali Muharrem (İz
mir), Bn. Habibe (Ankara}, B. Ahmet 
Mahmut (Adana), Bn. Hadiye (Beyoğ
lu). B. Arman (İstanbul), Bn. Necla 
(İstanbul), Bn. Saliha Arat (İskende
riye) BB. Avram (İstanbul), Kamuran 
(İstanbul), M. Cemal (Edremit}, Emin 
(İstanbul), Teoman (Beyoğhı), Bn. 
Müşerref (Ankara). BB. Mustafa Ab
dullah (İzmir), Nevzat (Mersin), Reşat 
(Ankara), Tahsin (Ankara). İsmet 
(Gaziantep) 

Bundan başka 176 kişi 10 ar lira ka· 
zanmıştır. 

C. H. P. 
Ocak kongreleri devam 

ediyor 

İzmir valiliğinin teşebbii,a ~ 
Ziraat vekaleti tzmir :8°~ 'I 
mektebinde 900 liraya ıno.,ae 'ılf" ..JJ 
vuk ıslah istasyonu ku~~~g .. 1J._~ 
miştir. Ziraat umum mudu~~ 
Egenin İzmir ve civar~ ge~1" ':.r 
husus görüşülmüş, yerıııde ttl W'JI 
teğin ihtiyacı geniş bir ~\lre .i.,.,' 
yacağı anlaşılarak fzınır -~ 
mutabık kalınmıştır. .. e ........ 

Vekalet ıslah enstitü5U~ _11t~• gibi .... -
olan kuluçka makineler• . ııı 
devat için ayrıca 4000 tırat' ~ 
kabul etmiştir. ...ı·ııttr..,...-~ 

Bu istasyon İzmir 'ile pl ~ 
d.a ~evcud yerli ta'!/~~1~rı~igoıe'.i1 
rımlı bir hale gelmesı ıçın }tlat ~ 
makbul cins horoz ve tavui tJ~ 
recek ve küçük köy tavuk~ sıla~ 
na gönderilerek halka dagıt -

Tavukçulu1' satış 
kooperatifi 

. ,·ıırti 
"'htf11 Harice satılan en mu dıf 

larımızdan birisi de yumurta ·~ 
.. e· ı 

ofise gelen malfımata gor · 
ekOll 

yumurtanın memleket . 
oynıyacağı büyük rolü ıaıcdır tifl 

Perı bir tavukçuluk satış koO ..e 
d

. go0r-
mağa karar vermişler ır. r 
merkezi lzmirde olacak, c:i\'• 

!arla, bazı ileri, nahiyelerde 

bulunacaktır. 'ı"(011J 
Memleketimizde ilk defa 1' 

Ye•1işehirdeki Demirtepe ocağının 

yıllık kongresi bugün saat 17 de Güven· 
lik Anıtının yanında parti kura2ında 

yapılacaktır. 

çeşid kooperatif, İırnir ta\'\1 \fi 

nuyle elele vererek, yurdda ~,rı f.f. 
• . . k urnurt' 
ıyı cıns, ucuz tavu Y 
. k sat 
sılmi9 olarak buzlu tavu. tiSt ~ 

İşittiğimize göre vılayt ~!/. 
h. · "' bU ]coO 
ımayesıne ugrayan 

Misakı milli kamunu ocak 
kongreleri 

nizamnamesi hazırtanınıştıt· .-
. serı 

Flarmonık k011 ... 
Cumuriyet Halk Partisi Ankara ili 

Misakı Milli Kam unu başkanlığından: 

Kamunumuza bağlı Parti ocakları

nın aşağıdaki günlerde kongreleri ya

pılacağından bu ocaklara yazılı üyele

rin aşağıda yazılı giin ve saatlerde An

kara belediye dairesi meclis salonunda 

toplanacak kongreye katılmaları rica 

olunur. 

Doğanbey ocağı 4.10.936 pazar saat 9 

Kızılbey 4.10.1936 pazar saat 10,5 

Yeğenbey 11. 10.936 pazar saat 9 

Yenice 11.10.936 pazar saat 10,5 

Yeni Turan 5.10.936 pazar saat 20 

Zonguldakta parti 
kongreleri 

Zonguldak, 2 (A.A.) - Parti kong· 
releri vilayetin her tarafında heyecan-

lı ve çok aHikalt bir ıurette yapılmıt· 

tır. Bir çok yerlerde ocak kongreleri 
olmu~ kamun kongreleri başlamıştır. 

Dilşüniişler 

TORK 

•· arlf'D 
il' 

Cumur Başkanl~gı. Fıl all< 
kestrası yeni mevsıının b J)~~ 
rine yeniden başlamakta~ır. ed~~ 
önümüzdeki p<Jzar için ,ıs~ til'~·1"'* 
l 'lk .. .. deg•f 
an ı konserin gunu f11Cll ~ 

Halk konseri musiki ögret de ~ 
da bugün saat J 7 ·us'ıJll I'_ 
cektir. Şef Praetorı . tiiıı .J 

d ~ . ~ d ı.,ı • J:dli" 
e ecegı program a ,. yefY 151! 
reludes) leri, Beethoven ~n filo' .,,, 
fonisinden başka Mozart ~ııde il• 
ikinci konsertusu şehrİ1111z 
olarak çalınacaktır. 

- 11!.İ SANATKAR: ttırıfll r. 
El işlerini, eı· ,.wrıol k ~ :J 

lu bir hal<le göster.e~eri ~ 
himaye edici tedbır e ,e.-' 

la bil 
yardım edecek " 11 ~ 
gide: ı~I 

SEN DE Jf:SERIJ';ll 

1 HIR ETi 

VE 
Bir ingiliz gazetesin

de ''türk banyosu'' namı 
altında, alaturka hama
mın reklamı yapılıyor. 

güzel, buna diyecek bir 
şey yok. Biz hayatımıa:ı 

modernleştirir ..e evle
rimizde kurnaları porse
len banyolarla değişti· 
rirken, isteyen garbhlar 
kurnalı ve buharlı hama
ma rağbet etmekte tabi
idir ki serbesttirler. Fa
kat böyle bir reklfimın 
ortasında fesli ve pils
küllü bir babacanın 

"türk'' ü temsil etmesi
ne ne lüzum vardır? 
Türkün. Jf<!rbta, !es ve 
püskülsUE çarşaf ve pe
çesiz hatırlandı ğ ı zama
nı ıı:örmek için daha çok 
~klemek mecburiyetin
de mi kalacağız? 

---A TURKISH BATH-
Lif TOUI. OWH llOKE. 

TIM c~m Porub1• c.•ınu 
h • •Ur~o••. ut•. ••Uct•nt 
conttC•eftO lor ot.uıaını 

&e the •theo· ol h omr 

T!.'11~: .. "~~'.: ~l::!.': 
,,,J a1tı1 t o-e•ın'l4rlcn 
ut-.• aenarı,.. .... •tr. 
11ap.A1t ....... Ol' 

t m .... "1 •o4UU ıtıl trtflth.t 
CNI.. kteınmm«ındeırt &t.Y" 
"a:'~ tor lbO•e•Ut"'· 
!it rt&l., Lemıba,Q. 
l•lınn• .... 
n. CDI Slm'UIS C.. tıt. 
•D.d 111•. ısı ..... ,. 
lllp .............. u.ı 

Halii garblı ve husu
siyle amerikalı karika
türcülerin kaleminde 
türk şalvara ve yatagan
lara boğu1maktan kurtu
lamamaktadır. Hala bay
rağımu:da ay yıldıı:ın 
direğe değil, aksi istika-

- mete dönük olduğunu 
Avrupa gazetelerine öğ
retemedik. Daha yeni 



3 İLKTEŞRIN 1936 CUMARTESi -

SON DAKiKA: -

tetkiklere tevesaül ifiyle OçüncU komiı· 
yonun tevzifi tabiidir. Silihsızlanma fik
rini terketmek veya terkeder gözUkmek 
muşterek idealizme ve Mılletler Cemiye· 
ti paktının ruhuna muhalıf bir hareket-

Milletler Cemiyeti asamblesinde 
B. Şükrü Kaya çok geniş bir alaka ile 
karşılanan eheıniyetli bir nutuk söyledi 

Cenevre, 2 (A.A.) - Anadolu ajan• 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Asamblenin bu sabahki toplantısın
da Şükrü Kaya a,ağıdaki nutku söyle

nıiştir: 
"Turk delegasyonu reisi arkadafrm 

ve dostum Dr. Ara& yeni Tilrkiyenin 
inkişafı ve yliksek asamblenizde yapıl· 
makta olan müzakerelere mevzu teşkil 
eden meseleler hakkında türle: heyeti 
murahhasasının görü~lerini anlatınağı 
Kemalist Partisinin genel sekreteri sı· 
f'atiyle bana tevdi etmiştir. 

\ iiksel.-n Tiirkİ)f! 
Her eyden evvel genel sekreterli· 

gin 1936 senesi mesaisine dair hazırla· 
mış olduğu çok beliğ rapor ha"l<kındaki 
takdirlerimi bildirmek isterim. 

Türkiyeye gelince, evvela Türkiye
nin sikin ve emin adımlarla yUkseliş 
hareketlerine devam etmekte ve tUrk 
milletinin de büyük fefi etrafında top
lanarak bu yolda elinden gelen gayreti 
sarfeylemekte oldufunu memnuniyet· 

le beyan eylerim. 
Bu bapta bilhassa şunu tebarUz e~ 

tirmek isterim ki, dünyada rejim siya· 
seti hakkında münakaşalar yapıldığı 
bir devrede memleketim dahilde de
mokrasi, devletçilik ve tliklik akidele· 
tine her zamandan ziyade bağlı bulun• 
makta ve nasvonalist inkılabının pren
ıiplerine aalabetle cumurlyetçi kal

maktadır. 

Rt>jim1ere gygı 
Bizzat kendi rejimimize b8yle taaa

kat hisleriyle müteharrik oldufumu•· 
dan memleket rejimlerinin bir ihracat 
madck•I ye mUletlerln hukuku hUkUm
ranlıdne riayet etall lıtihkal' ederek 
bu rejimlerin bir tecavUz mevzuu ola· 
bileceğini aklımız kabul etmez. 

Dı iya t"dmlzln vasıfları 
Harici siyasetimiz hakkında, Tilr· 

ldyenin beynelmilel taahbUdlerine kati· 
yen riayet ederek ve ittifaklarına ve 
dostluklarına sadıkane bir tarzda bağlı 
kalarak herkesle iyi münasebetler idame 
ettiğini ilave etmeme lüzum yoktur. 
Montro konferansında alikadar memle· 
ketlerin gösterdikleri kiyasctll anlay•t 
~ihniyetine karJı minnettar olarak bil· 
tün sammiyetimle beyan ederim ki iyi 
mUnasebctlcrimizin biliistisna bUtiln 
milletlerle inkiıafından dolayı, mem
llunuz. Bu mUnasebctlerimiz neırediL 
mi§ olan muhtelif vesikalarda görül· 
mektedir. Bu hususta, topraklarımızın 
cenubu garbi kısmına mUcavir olan 
nuntakalarda yakında tatbik edileceği 
bildirilen ve esasen 1Cvindirici olan iı· 
lahat haberi üzerinde dunnakhğrm ve 
türk milletinın hemen yakininde ikamet 
etmekte olan kesif ve kütlevi türk un· 
•urunun hayati menfaatlerini, esasını 
bilmediği mezklir islahatın icabeden e• 
hemiyetle derpiş edip etmediği busu· 
•undaki endişelerine tercüman olmakh. 

gım belki de lazımdır. 

• ulha olan inıanımız 
Milletler Cemiyeti paktının tadill 

hakkında da şunu demek isterim 1?• 
bu husuıta telkinlerde bulunmanın hiç 
degilse şimdılik faydah olacağını zar: 
l'ıctmiyoruz. Mamafıh bu, paktı daha zı· 
}'ade miıeıı'r kılmak için muhtelif heye
ti murahbasalar tarafından yapılan teklif· 

leri layik oldukları ehemiyetle nazırı 
dikkat ve itibara alarak tetkik etmemi· 
ze bittabi mani değildir. Bu münasebet• 
le, ıulha olan imanımızı teyid eder'ın. 
Mevcud meselelenn barb ile halline bi· 
zırn fikrimizce imkin yoktur. İfte bu.o 
nun ıçindir ki, biz de beı keı gibi biıtün 
ihtimalleri derpil etmt e mecbur bulun
ınatı: ve bu ihtımall re ıükiın ile bakmalı.· 
la beraber sulhu bizzat kendisi için ve 
bir vaaıta 'olarak deg '1 bir gaye olarak 
• 'l b" . e"Vrnekteyiz. Aynı mulahaza ı e ıze 
öyle geliyor ki ıilahl.ırrn tahdıdi için 
bu konferansın' toplanmatı ancak bu 
konferansta yapılacak ın\izakerelerin 
ınuvaffaldyetine daha müsait ,eraitln 
•c zamanın teıbitinden sonra muvafık 
olacaktır. Bu bahta icabeden iptıdal 

- ----

te bulunmak olur• 

Dün}anm refahı i~ın 
Neslimizin mustarib oldugu ekono

mik sıkıntıya gelince, Turkiye bu bu• 
ıustaki tezini her muoasip fırsatta bıl· 
dirmiştir. Turkiyenin mutealası tudur 
ki, bugUnkü ııkıntılara, berkesin bıribi· 
rini istismar etmeğe çalıfma&iyle değıl 
fakat buyük kutlelcrin binaenaleyh bü
tün miilletlerin mubayaa kabiliyetleri· 
ni artırmak ve bu maksadla onların 
istihsal kudretlerınin inkisafı nisbetın
de hayat seviyelerini yukseltmek içuı 
sarfolunacak muşterek mesaiyi tanzım 
ile çare bulunabilir. Dun) anın dört 
gozle bekledigi iyilik ancak bu yolda 
idare olunacak mesainin ahengıncıen 

dofabilir. 

On "'enelik tarihi olan para 
sistenıimiz 

Keza, bUtün paraların fılen istikrarı 
için para aaha11nda tercaslim eden ha

reketi bUyilk Umidlerlcle ıelimlarız. He· 
men hemen on sene oluyor ki bu liı· 
tem bizde kabW edilmittir ve bunu tek
rar ele atmamıza da mahal yoktur. Fakat 
ekonOIDik vuiyetill düzeltilmCSi yolun· 
da]dpyretlerin iyi tesirler yapabilmesi 

lçbı milYUl bir hareketle itimadın tek· 

rar teessüallntl n beynelmilel kredinin 

tekrar açılmasım temin etmek Iizımdır, 
Şunu da ilive etmeli faydadan hali eör· 

mUyoruz ki ancak ve ancak bir tek ve 

takaiın kabul etmez itimat vardır. Bu i· 
timad hem ekonomiktir. hem siyasidir. 

Oyle ld mllbac1eJe ft slyMI emniyet me

seleai beraber yürür. Bütün milletlerin 

de bihakkın mUteellif bulundukları bey
nelmilel ticaretin inkitafına kal'fl dild· 

len manialar ancak dôviz mUfkülitın• 
dan ve her memleketin kendi bayad 

menfaatlannı korumak kaygısından te• 

vellilt etmektedir. Binaenaleyh bu mab· 

ıurlar ancak ıiyasi huzurun. para istik· 

rarının ve beynelmilel kredinin temini i· 
le ortadan kalkabilir. Bu l&hada tazyik 

tedbirleri ve nuarl projeler beyhudedir. 

ikbinUk ve ltimad 

Bueünlril vasiyetin vebametlnI ken

dimizden ukt.emamalrla beraber nikbin· 
liğimll ve milletlerin siyasetine olan 1-
timadımUı bir iD kaybetmiyôruz ve bu, 

cerek ekonomik cerek ıiyaıt büımdan 
derpit edilen beynelmilel milnucbetle
rin kalkmmur eserine naçiz yardımda 
bu unmağa bUi t vik ediyor. Bizim mu· 

cizeye ve formUlleriıı mutlak tesirine 

lnanımu yoktur. Bizim kanaatimiz ıu
dur ki setlmet, dUnyanm bucun içinde 

çırpındıiı bir çok buhranlann talılıfini 
istihdaf eden bütün eayretlerın munta

t:am bir tekilde ahenkle tırılme.ıiu mu· 

tevakkıftır 
B. Şukru Kaya'nın bu n tk al-

kııtanmııtır. 
lncıliz fransıı, Balkan antan kU-

çük antant ve daha bır çok murahh 
tar Ş r Kaya'yı g lip ye de tebrık 

ctmiılerdır. 

B. ecıneddin adık ilah ızlan
ma komİl!}onuna re· kili ol<lu 

Cenevre, 2 (A.A.) - An dolu aJ n· 

eının buıuai muhabirind n: 
Sılihların tahdıdi mesele ni konuı· 

mak için tetkil edilen asa e uçUn U 
komisyo na milletler cemiyeti nezdınde 
daimi deleeemb Necmeddın Sadık m t• 
tefıkan reis vekili seçılmi tir. 

Deleıemıs kend111ne kartı gosterJen 
ıttmad eserınden dolayı komıayona te· 

tekidir etmif tir. 

' 
ULUS 

- -~ 

P\."! ·~11,........,,-......... 

ITALYA'DA: 

İta1ya, Anı tur)&, farari tan 
dı~ bakanlarının toplantı ı 

Roma, 2 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfıllcrdcn oğrcnıldiiine gore, İtalya, 
Avusturya ve Macaristan dıf ifteri ba· 
kanlarırun Viyana toplantısı, tetrinsanı 
ayının ılk haftası sonlarına doğru vuku· 
a gelecek ve İtalya dıı itleri bakanı kont 
Ciano, bu konferansı mUtealcıb BudapeJ
teyı zıyaret edecektir. 

YUCOSLAVY A'DA: 

B. Yt•\tiç milli birliğt> iltihak elli 

Belgrad, 2 (A.A.) - Belgrad parlli· 

mentosunda eski baJbakan Ycvtiç tara· 
fından ıdare edılcn grup ikiye ayrılmı -

tır. Yevtıç ve on saylav Yevtiçin it ba-
11nda oldu u .zaman mücadele etti ı yu. 

goslav mıllı partiaine ıltihak etmı lerdr. 

Dıger •n aaylav ba lca partt kurmak ni

yetındcdırler, 

ÇEKOSLOVAKY A'DA: 

Cırrnt ral Krcjcl Praga ılömlii 
Strasburg, 2 (AA.) - Çekoslovakya 

kurmay reisi general Krejci ile general 

Gamlen, hududdaki iıtihkimlan zıyarct 

ettikten ve Bitt karargihındaki manev· 

ralarda hazır bulunduktan sonra dün 

Üf8l1l buraya gelmiflerdir. 
Generallerin eelitlerinde Broelie 

meydanında bllyilk bir halk kütleıi ba· 

zır bulunmuıtur. 

General KreJcl. ukeri vali tarafın· 
dan ıcrefıne verilen bir siyafette bulun· 
duktan tonra Praı'a hareket etmiftir. 

INGILTERE'DEı 

11 ml' mı } eni ' azi fc i 
Loncln, t (A.A.) - Hud ..ı hart» 

kruvuC5ril, uf barb knrvuörlerl filosu 
amtral cemi.al vuifesini almak llzere dUn 
Akdenbe dofru Portsmouth'dan hare· 

ket etmiftir. 

ŞA YlALARA RAGMEN 

B. Baldvin 
çekilmiyecek 

Londra, 2 (A 
A.) - B. Bald· 
Yin, dUn a1qam 
LondraY• d a n -
m Uf t Ur. Mu-

maıle,h. hemen 
bafve1'!let daire-

sine gitmif, orada 
bugUn cenubi ln· 
giltereye gidecek 

olan B N e"' i 1 
Çemberleyn 
ile görUfll'Uttilr. B. Baldvın 

B Baldvin'ın ıihatinde, iki aylık 
tatılden sonra, buyilk bir aelih hasıl ol· 
muıtur. Ba9veki1, arbk uykuıuzlulctan 
muztarıb de&ildır. 

Havas ajansı muhabirinin Obrcndl· 
,ine g re B Baldvin hemen istifa ede 
cef i hakkındaki pyl lara ralm rı daha 
bır müddet m Ykiındc kalac k• • 

MACARiSTAN DAı 

lacari tanıla anlibol"'c' ik 1,arti 

udape t , 2 (A A ) - Hıristıyan e
kononuk partııi bafkanı C1tlbery dıf er 
bur saylavlarla beraber bır macar anti 
bolıevik birli ı kurmuıtur. 

öhetçi eza neler 
1 - Pazar İstanbul Eczanesi 
ı - Pazart si Merkes 
3 - Salı Ankara 
4 - Çafllmba Yenl 
5 - Perycmbe Halk 
6 - Cuma Ege 

• .. .. 
'" 7 - Cumartesi Sebat. Yeni chlr 

SAYFA 3 
~~ ·= -

Kan un kabul edildikten sonra 
Fransız parlamentosu dağıldı 

Frsn '"düımt ly1e alUalı simalar: B. 

Paris, 2 (A A.) - Mebuslar mecll· 
ıl, dordUncU okunmaaından sonra ka· 

bul etmif olduğu para kanunu liyiha
ıından sonra ayrıca dôrt proje daha ka· 

bul etmlttir. Bunlar, iyan tarafından 
tefrik edilmit olan maddeler hU.kUmle· 

rlnl ihtiva etmekte ve bilha11& harp te
lraildiye1erlnden verei ahnmaıı ile alt· 

kalı olan kararnamelerin feshine ıld 

bulunmaktadır. Meclis, muharlplerln te-

kaUdlyeleriyle alakalı maddeyi, uzun 

ve eUrUltUliı münakqalardan sonra lt· 
tifak ile bbul etmittlr. DUn akpm ya
pılan müzakerelerin ~ı:uunu bilhu

sa hUkUmetni dahilf ıiya1etl tetkil et

mittir. 

Fevkal de toplantı celsesi, gece ya· 

rııından bir çeyrek saat sonra kapan· 
mııtır. 

B. Blum Ct•rıevrede lwklenlvor 
Cenvcre, 2 (A.A ) _ B. Leon Blu

mun bu sabah buraya gelmesi beldenil· 
mektedir. Mumaileyh, öğle ycmeiinl 
B Edenle birlikte yiyecektir. 

ir Robert Hom'a göre-
Londra. 2 (A A.) - Eıki maliye .,._ 

zırı Sir Robert lorn, İngilterenin altın 
mıkyasına, fakat eıkiıinden daha eles
tikiyetll bir tekilde, dôneceği kanaatin
de bulunduf unu ıôylemi§tlr. 

Mtyer, Labeyri, Çtmbtrlayn, Normaıa 

Mumaileyh, dünyadaki dövizlerin 
kambiyoların tanzimi sermayeleri ite_ 

meseli Amreika. İngiltere ve Fran ... 

~ın sermayeleri ile lati&rar bulacatıaa 
ılive etmi9tir. 

Parla, 2 (A.A ) - Borsa buaU. 
tekrar a~ılı1or : 

Mat'.ari tanda le lrler 

Budapcfte, 2 (A.A.) - Milli oan
ka ba9kanı B. tmredi paranın dUıUruı. 
m•I meHloıinin Mac:ariıtanın mUte .. 

ıir etmediıı:ini söylemlttir. Alınmak 

mecburiyetinde kalınan teknik malıiy .. 

te bazı tedbirler, ekonomik bayatı hlt 
bir tekilde karıştırmamıştır. Paranıa 

kıymetten duşurulmcsinden ıonra, m. 

car • lıviçre ticaret mUnaıebetlerin~ 

tanzimi i_sln bvl~re bUkwncti ile mU• 

kerelere ıiritilmittir, 

Zloti kıymetten düşiırülınlyecell 

Vartova. Z A A.) - HUkUmıtt, Zloıo 

tl~i~ kıymetini dilfiln.'Kmeie karar veı 
mattır. 

SalihJyetli btr ~aynaktan bildfrtı. 
diline aöre İtalyan borsaları önUmU.. 
deki sah gUnU açılacaktır. 

ÇIN -JAPON ANLAŞMAZLIGI 
Vaziyet çok gerginle~ti 
Japon harb gemileri Çin sularına gitti 

Şanghay, 2 (A.A.) _ Vaı.iyct oal· 
ha mıllctl raruı mıntakada çok Ka· 
rı ıktır. Japon a.kerleri ıle ıngıhz te· 
beaları ara rnda çarpıfQW.ar OlınufUlr. 
Bır ıngılız tccuu il dı er bar lngı
Jiz • bası J pon karakolunda uzun bir 
ıor uya ç kıldıkt n ıonra serbest bı· 

rakıl ı tıT Soylcndı ne gore bu ı ıgi· 

Ji ter tel r ül rın foto rafııını çekerek 
jap b hı iye ınc karşı tahkıred cı IÖZ 

aoylemıtlcrdır Çindeki Amerika denıı 
kuvv ti rının b umandanı, her han i 
hır ç rpı nm onune geçmek U ere 

k n nef rlerıni Honkkong mınta-

k ına gırm kten m ctmıttır. 

'Vazİ)f ı ~ok gf'r~in 

Şan ha), 2 (A.A ) _ Çını J pon ia· 
teklennı kah 1 ve harekatını 1 u ıst k· 
Jere göre ıorl mak içın Yang Çekyang 
lımanlar nın J l onya tarıfınd n al.ılo

ka cdılmc ı imk nı burada cıddı mUna· 
kaplara y 1 a makt dır. Japonya ın 
bu ııteklcrı karş sında Çınin almıt ol· 
du u a ımlı hu ket, ınu ak ret erın mu· 

vaffaldyetle n tıcclenmuı muınklın ol
dulu hakkında bedbınhk goıt m Y• 
batlamıt olan japon dıploınaıı mahhh· 
Di 'i ıe duJurmUttür. 

Şanghayda gergınlık ıüratle artrnas. 
tadır. 

1 Şan hayı Japon bahriye ıılihenduo 
arı bılkuvve cllermdc bul d d un urmakt .. 
ırlar. Bunlar orada t 1 hafa dil e orgulerle mue 

a e en barıkatlar vUcude gctir-
mı 1 rdır ~ı alı çıl ın bır halde k mdl 
tadır. aç 

Kur uıı yat• ,.muruna tutulmakt .. 
korkan ş n h d k ay a ı J pon cemaatı ıle-
rıgcl nl n b k u u hır aub yet lçando-
dır 

Her n vahim P diı ter çıkma ı teh
hke lnı mevc d oldu u bıaaı umumi-
dır 

1 ki ~inli a ıldı 
Şan , 2 (A A ) - Bir Japon baY. 

rlye ııl h enda ını öldUnn olan iki 
çınlı, buradakı çın mahkemclerlndeıa 
blrl taraf ndan idama mahkum cdılmlt
lerdir Dl er bir çınla beraet etmı tar, 
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t•c ret ana~ 
de imzalan 

s 

(Başı 1. inci sayfada) 5 - Yukarda üçüncü ve dördüncü 
'Ve İrlanda murahhaslan tarafından imza- fıkralarda mevzuu bahis hususi takas .. 
!anmıştır. lar da Türkiyeden 100 almak, bilmuka-

Anlaşmanın esaslan şunlardır: bele Türkiyeye 50 satmak esası bakidir. 

lrlantlaya itlmlôt serbesttir. En ziyade miisandcye nıazlıar 
1 - lrlandaya ithatıi.t serbesttir. memleket 

Bütün türk mallan kayıdsız, şartsu: it• 6 - Tarife bakımından her iki mem-
hal edilebilecek ve karşılığı serbest dö- leket birbirine en ziyade miisaadeye 
viz olarak ihracatçıya ödenecektir. mazhar muamelesi bahşetmektedir. Faı:-

2 - İrlanda, umumi rejimimizin im· la olarak CWT yani 50 kilo başına 1 O 
kan verdiği maddelerle hususi konten· §ilin 6 peni olan kuru incir ithal resmi 
jan listesine dahil mallarını her biri i- 7 şiline indirilmiştir. Hali resmi advnlo-
çin tayin edilaıiş kontenjan hadleri da- rem yani kıymet üzerinden yUzde l S 
bilinde Türkiyeye ithal edebilecektir. dir. Kabuklu meyveler ve içleri resim-

Şu kadar ki, bu ithaUl.tin fob kıymet- lerl konsolide edilmiştir. Resim vufye-
leri yek\inu Türkiye tarafmdan İrlanda- ti konsolide edilm§ olan maddelerinıi: 
ya ihraç edilmiş ve filen bu memlekete arasında palamut da vardır. 
ithal edildikleri, İrlanda gümrüklerinin 7 - Anlaşma 1 S ilkteşrinde meriye. 
bittasdik Cumuriyet merkez bankamıza te girecek 18 ey sürecektir. Bu mUdde-
göndermiş olduklan menşe §ehadetna- tin lnkizasında anlngma feshedilmezse 
melerimizde gösterilmiş maıtarımız fob bir yıl temdid edilmiş sayılacaktır. 
k_ıymetlerinin yüzde eltisiryi geçmiyecek- 8 - Anla~maya bazı mektublar da 
tir. bağlıdır. 

Cumuriyet merkez bankamız bu esaı İrlanda ile ilk anla mamız 
oahilinde ve memleketimize filen gire· 
rek bankaya satılmış döviz mevcud ol- Müstakil İrlanda matbuatı mUzake. 
mnk şartiyle İrlanda ithalitına serbest relerin baglı-ngıcındanberi bunun Tilr· 
Üöviz verecektir. kiye cumuriyetiyle akdedilen ilk anla§· 

Hususi takas ma olduğundan bahsederek memleketi· 

ı mb hakkında dostane neşriyat yapmak-
3 - ki memleket arasında ithal ve 

tt.. tadırlar. Anlaşmanın iki memleket mU· 
ınracı kabil mallar Uzerine, kontenjante 
olanlar, kontenjanlariyle mahdud olmak naaebatında yeni ve inki afh bir devre· 
üzere hususi takas tatbik edebilecekler· ye mebde olacağı umulmaktadır. 
dir. Hususi takas muameleleri TUrldye- B. Devalera flelegasyonnmuzu 
Öe takas komisyonlan nctdinde muame- kahnl etti 
lesine tabi, İrlandada böyle komisyon- Düblin, 2 (A.A.) _ İrlanda hükü· 
lar olmadığı için ne müsaadei mütekad· met reisi B. Devalera tUrk - İrlanda ti-
Clime istihsaline ne d~ başka muameleye caret anlaşmasının imzasından sonra ti· 
tabidir. taret müzakeresini idare eden tilrk he· 

4 - Türkiyenin hiç bir nevi anlaş- yetini kabul ederek iki memleket ara-
ma ile bağlı olmadığı memleketler mal- sında ilk ticaret anla'lmasının akdinden 
lan, deri. yün, çuval, kobra, ilah., dahi dolayı memnuniyetini bildirmiş ve mem· 
hususi takas yolu ile hududsuz girebile- leketimfz hekknrdaki muhabbet ve dost-

:;c~ekti~'r:--. ~-=----===========lu;k~h;l;;;s;le;;;rinden bahııetmistir. 
ROMANYA'DA: 

n_~ğllay m<·sclcsini lial için 
Bukrcş, 2 (A.A.) - Buğday ofis 

başkanı B. Negura bugUn buğday ihra
tatçıları tarafından yapılan bir toplan
tıda söz alarak demiştir ki: 

- Hükümet buğday Hatlarının ida
mesi ve franğm kıymetten düşürülme
sinden evvel imza edilen satış kontora
torlannın tatbikinden doğacak olan za
rarların öniinU nlmnk için lazım gelen 
tedbirlere baş vuracaktır. 

SOVYETLER BlRLICl'NDE: 

Ukranyanm buğday mahsulii 
Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet Uk

ranya idarecileri ve parti i tarafından, 

buğdayın ıtoklandırılmasr pl&mnın tes
bit olunmuş devreden çok daha evvel 
tamamlanmış olması hakkında B. Stalin'~ 
gönderilen rapor neşredilmiştir. 

Bu rapora göre, müsaid olmıyan ha
va şartlanna rağmen Ukranyarun bu 
seneki hububat mahsulU bundan evvel• 
ki senelere nisbetle çok bereketlidir. 

AVUSTURY A'DA: 

ı•• ; ............................................ , .••..• : 

jSovyet Rusyadal 
i bisikletçilerimiz1 
: . . i şampıyonayı 

~ kazandılar . 
f (Başı ı. inci say/ ada) f 
! kımımız üçilncü ve son maçını bu- ! 
j gün Kiycftc, yüz kilometre üzerin· 1 
i de yaptı. Takım ve ferdi birinciliği J 
i on dakikalık farkla parlak bir su- 1 
i rette kazandık. Kuvvetli rakipler f 
i ve milşkül hava §eraiti içinde yapı- i 
j 1nn Uç müsabaka da muvaffakiyetlo İ 
İ bitti. Vazifelerinin, müsabaka yap- f

1
• 

ı mak ve muzaffer olmak bulundu- • 
j ğunu iyi takdir eden bu dört gençt: 
• seyahat müddetince. gösterdikleri 
f dikkatli hareketlernıden ve mu-
1 vaffakiyetlerinden dolayı ıevilme· İ 
i ğe ve takdir edilmeğe tam liyakat i 
J kazanmışlardır. ! 
l ................... ~:~.~-~~ .. ~:~:~.:~~:~~:.~ .. ı 

Balkan oyunlarının 
neticeleri 

Atina, 2 (A. A.) - Dünkü Baltian 
oyunlarının neticeleri şunlardır: 

Çekiç atma: Dimitrakopulos (Yuna· 
nistan) 50/22 yeni Balkan rekoru, 

Gregoviç (Yugoslavya) 47/35. 
Petropulos (Yunanistan) 42/87, 
Biro (Romanya) 42, 
Majestik (Yuıoalavya) 38/40. 
Umum tasnif Yunanistan 54, Yugo-

goslavya 31, Romanya 16, Türkiye 12, 

Bulgaristan 3. 

Balkan atış müsab'akalan 
Atina, 2 (A. A.) - Atina Balkan 

oyunlarının bitmesinden 8 gUn sonra, 
yani 12 ilkteırinde, geçen haziranda 
Sof yada alınan bir karar mucibince bi· 
rinci Balkan atış mUsabakaıı Atinada 
yapılacaktır. Dört gün sürecek olan bu 
müsabakayı Yunanistan av federasyo• 
nu ve ona bağlı birlikler tanzim edecek
lerdir. 

Bundan sonra 1937 ikinci Balkan 
atış müsabakalarının hangi memlekette 
yapılacağını te9bit lçln Balkan fede
rasyonları heyetleri kongre halinde top· 
lanacaklardır. 

Bisiklet teşvik 
müsaLalcaları 

Son ha.har 
(Başı 1. inci sayfada) 

leştirilmlştir. İlkbaharın çakıllı yolla
rı düı:eltilerek yumuşak hah kadar üze
rinde hazla gezilebilir bir hale getiril· 
mittir. Hatırlardadır ki ilkbaharda 
ipodroma tozlu bir tosa takib olunarak 
giriliyordu; timdi bu şosanın yerini as
falt bir yol kaplamıştır. Yant yerinin 
bahçe knmnlan tanzim edflmeğe ba~ • 
lanmı§, buralara dikltecek ağaçlar ha· 
zırlnnmıştır. BUtUn salonların, gazino
nun, lokantanın bilgi ve zevkle lntihab 
edilmiş olan mobilyaları gelmit ve yer
lerine konulmuştur. Yalnız on kuruş 

ödenerek girilecek olan ikinci mevki 
madeni tribünleri kamilen bitmiştir. 
Yarışların kendilerine mahsus eğlen • 
cesi olan mütterek bahse gelince: her 

zaman olduğu gibi fazla izdihama ma • 
hal verilmemek için bu işe tahsis edilen 
gişeler Uç ayrı yerde ihzar olunmu tur. 
Meselll ikinci mevki tribünlerin müş • 
terek bahis gi§elerinin sayısı 12 ve bi
rinci mevki tribünlerin de 16 dır. 

Yarın beş ko§U yapılacak ve ko ula
ra tam 1~,30 da batlanacaktn. Öğren • 
diğimize göre Tafhan - tpodrom arasın· 
da aaat U.30 dan itibaren otobUı ltli
yecek ve fazla olraak gidip gelme bilet 
alanlar 20 kuruş yerine 15 kuru, vere. 
bileceklerdir. Şu hale göre ıehlrden 
kalkıp yarışlar giderek orada beş koşu· 
yu seyretmek itiin bir kitinin 25 kurut
tan fazla bir para harcamaması temin 
edilmiştir. Halkın eğlenmesi için bu de· 
rece kolaylıklar göıtenneıini bilen l
podr.)m idaresi tebrike llyıktır, 

K.o§ulara ıelince: 

at y ş ~!~ 
ı 

Birinci koşu: 3 yaşında .:e Uit t11' 
zanmamı.: yerli yarım kan 1 'oo ıııettt' 

y • 12 
larına mahsustur. Mesafesı ııııf"' 
dir. Bu ko~uya ı,tirak eden 
şunlardır: -1t 1.. Cl1

1 

Tayyar, Tacrmahal, un u, 
lan XX, Süleyk. ~ 

uttarı <J 
İkinci k<>Ju ~ S ve daha Y atcl•cı 

halis kan lngiliz at ve tcı:edif· lr 
mahsuatur. Mesafesi 1400 ıne dırı .J 

untar P tirak edecek hayvanlar sıı 
Şorompo, Sülün, Salvator, 

air, Fleur d'Amour. ,,1' 
yu1'• ,,,,. 

UçüncU koşu: 4 ve daha taıııJ\l"". 
ta 936 seesl zarfında hiç ıcoşu rıcal' ~ 
mıŞ. yerli yarım kon arab ve 6a fdt_.fe 

1 
at ve kısraklara mahsustu!· baY"'"'" 
2000 metredir. t~tirak eden cotrl' 

Tayyar, Hilal, Nerirn1111
• 

Ceylan. yıı"' 
Dördüncü koşu: 3 ve dalı~ı:ınd , 

yaşta ve 936 ıeneıi zarfınd~ 'f' te"~ 
ikramiyeler yekunu 1400 ~ır;iJİS •~ 
vilz etmemij olan af kan ın fesi , 
kısraklara mahsustur. ?.{esil ııııf" 
metredir. İttirak edecek ~ 
§UnJardrr: $1.1 

Kopen, Grandezza, Barc, 

alr, Önliaar. . dort ~ 
Be~lncl ko u (HandikiP) · ıll' ., 

ti y•f ~" daha yukarı yaıtakt yer stııf· _.1 

fngitiz at ve kıaraklara rnahs~ ,d~· 
saf esi 1800 metredir. fştlra 
hayvanlar tunlar dır: 

Setten, Bozkurt, Bora. t r..ettl 
rıı 1e ':."1 

Ko§ularrn cereyan tarzı a' 
d ar 

Ierlnl yarınki sayımız • 
okurlarımızdan rica ederi!. 

Muhafazakarların Kongresind~jıJ 
· B. ·samuel Hor, manda altındal{i at~t 

terkedilıniyeceğini anlatl1 ~ 
· d ızaJtr, ~ -"' 'I' Margat, 2 (A.A.) - Muhafazakar 

partisi konferansı, parlamento azasın
dan B. Dunkan Sandia tarafından ve
rilen bir takriri kabul etmf,tfr. Bu tak· 
rlrde hUkümetten İngiltere mandası al· 

2 tayyare gemısl, 8 en sıııarır 
ve 6 torpidoyu in aat tcıg 
yacağını söylemi tir, . ., 

• dtll 
Silahlanmaya karşt ip 

tında bulunan eraziden biç birinin ter• j s y a ıı ı . .,sıf' 
JCedilmemeai f tenilmektedir. ı-J vas ııJ~ 

B. Samuel Hor, daha evelce hükU· Londra, 2 (A.A.) -
11 ~· 

d .,ıı 
metin B. Baldvin ve B. Eden tarafın· an: ele P" f• 
dan yapılmış olan beyanata sadık oldu· Avam kamaraaında arn s6r 511 

. 1 dctl -"'ftı' ğunu ve herhangi bir erazi parçasının nin sol cenahını temsı e 'Ôe 6" 
, ı.,odS f 

devir ve ferağına muarız bulunduğunu ford Kriptı, dün ak§O.rn {iı1'1etil1 tıl' 

Ankara Bölgel"İ Bisiklet Ajan· söylemiş_.ti. miş olduğu bir nutukta bUk ıcarş• 1, 

lığından: Siyasi mahfiller, muhafazakarlarca niden silahlanma siyasetin~ if;}-jll ' 

Ajanlık tarafından tertib edilen alınan bu kararın hükümetin vaziyeti· cevab olmak üzere aıneJerıııt 
Bu beyanat, Fransaya buğday ihraç 

etmek hususunda tam bir serbesti isti
ycn ihracatçılar tarafından ileri sürülen 
öileklcr~n dikkate alınacağım göster
mckt,.dır. Romanya ihracatçıları bu a
,.ada Bruy1a ve Galat limanlarında mü
him mikdarda buğdayın gemilere vük
Jenmesinc mani olmuslardır. Bu hal de-

gençler arasındaki teşvik müeabakala- ni dfa dUşUnnekten ziyade onun man· ınesini iltizam etmiştir. ~ 
R · k dalar meselesinde mazidekinden daha )ti· . o 'v~talırenıheroe itimn(lsızlık rınm ikincisı yarın yapılaca tır. Mumaileyh, demiştir ··r·; .. ıe~ıf#' 

~ Y r Cl Emnı'yet anıtından ı. .. •lana- katt bir siyaset takib etmesini kolay· .... ı-ıyana, 2 (A.A.) - Haymatludar a 1
Y1 .,... "- Efer bir harba ,.. tl11 • 

topl t • rak Taşhan • Çubuk barajı • Taşhan • laştrracağı mUtaleaırnda bulunmakta ff1tel<e ~r' 
an ısına 1§tirak edenler bu kurul <:e. . d b 1 aaydık, eminim ki bu rnc . 1~ 1 Ç1 ,., 

fi B St h :ı Çiftlik • Emniyet anıtı arasındaki as- ve hükümetle partı arasın a u mese e " .. 
· ar emberg'e kar§ titimadsızlrk- h ·ı•f b 1 lesi bundan bilistifade ihtl ... ııııd3 • .ı· 

larını bildirmişlerdir. Toplantıda bulu· falt yol Uzerinde yapılacaktır. hakkında hiç bir &örü' i tı • ı u un· ·rı s0" 1 pY 
niz kumpanyalariyle bir itilaf doğurmu§· nantar k ld ki MUaabrkların 7,30 da yarıcı.R hazır madığını ilave etmektedir. caktr. Şimdiki hükürnetı 'li'.g"et 5 ~ 

uru a nıcnfi unsurların çıka· :r- >• &t'' 
c----=-:::-:--===~ ____ nlmasıru fstemi_l•rdı'r. vaziyette Emniyet anıtında bulunrnala- ) k .1 olacaeını bilmiyorum. bı.l ıı)1 JJ - '" Yeni yapı aca gemı er _, ... r An} El j ] • S - rı. ya, faşizme ~hklım oıur ' ırtı11"' ..ö' 

tur. 

~ara ş erı e rgisi Komite' . d • Yakında Bayanlar arasında da ya- Margat, 2 (A.A.) - Sör Samueı F d d laeaJctır· r11D"' 

" ·· .-. uzere 11 :r buna mahkOm olunca ırıgı Et işleri sergisinde istihd"m olunı'"a ,_ .. . SID en • rı•lır tertib edileceğinden, hevesldrla- Hor, dün muhafazak!r parti kongr• ı ran!:a a uçar o 'Jiı: cJe 
ıvardır. Talip olanların her gtin on il .k e 1 marangoz ustasına ihtiyaç rın tlmdlden huırlıklara başlaması bil- sinde İngilterenin 1936 eeneainde 2 • . .• ektir. 

ıt::===========:;:;:~~~~~~~e~o~n~ı~i~a~r~as~ı~d~a~S~e~rg~i~e:vi~n~e~m~ü~ra~c:aa~t~la:r~L~~~d~i~rl~ii~r~4 =========~·==============~=2~·1~rb~l~r~,!7~k~r~u~vaz~ö~·r~,~1!8~t:o~r;pı~·d~o::::m:u~h~r~ib~i,~~s~is:ı~t:eh:t~ık:~~.y:e~d:U~~:e:c::;~:::::: ~ 
Tefrika: No: 5 7 ciıe~İJJt 

di için gufran istiyerek ihtiyaçlannı ve hususiy- Fakat on dokuzuncu asırda fennin büyük kıldığı gibi fi7.iolojik kanunlar da 0{~oloJ'5t!ll'~· 
BiI~i~liYEN le. ba§lrnlnnnın ihtiyaçlarım ona anlatır. Umu- ilerleyişi üzerine hu kanaat tamamiyle ltaybol- kuuna mani olurlar. Bugün de Sö1te 0 ı 1" 

mıyetle hastalıktan kurtulan dua edenin kendi- du. Umumi olarak kabul edileli ki mucize mev- hekimlerden çoğu bu fikirdedirlet· tı1ııt",&e5 
.. Yazan: Dr. A.LEXIS CARREL ~ değil, ~endileri için dua ettikleridir. Bu gibi cud olmadıktan başka mevcud olamaz da. Ter· la beraber bugün elimizde buluna~ıt· tptl """ 

Turkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR ua~a~? ılk şartı nefsinden feragat etmektir, modinamik kanunlannm devridaimi imkansız göre bu fikirde ısrar etmemek hi~l~tli \1'~JıJll' 
yam ıtıkafm en ileri bir ıeklidir. Bu feragate-------------- Y"' 1 o 

M k t] l tıb bürotu tarafından pek eheT1"1 
.. eriıı0t: ~( 

2mla:d:ebi/~aklriymetdlee~~ıe·ınkl~kl ılları, n .. ~iclerlc U• z~ad:an;~t~::~~~;,rd:hill:r en~:le~~t~~\::~~~ den geçirmelidir. Müe/Jif, hastalıkların bu fifa şek- kaydolunmuştur. Patolojik hallerlu:,kit11i1•li f' 
g ıı ı er f k la B Jı'nı· mutad -:ekil/er ,,ibi tanıma"• ralı•mıştı,, Buna k'' t· a~ ..... t .d 

rak vuku bulab·ı· B :r • A e. mutera 1 o • u suretle mütalea edilen dua bazen acavip bir ,. 0 6 
:r .. nın tesiri hakkındaki bugün u .... ctı1'"'' ..il" 

• ) 1 ır. u uzvı had I ·· ı·· hAd ~· 1902 de, yani vesikaların nadir ve genç bir doktor l bf:ıO •re 11 
ırııyet erde ve mes lA d ııoe er tur u Va• a iseyi, mucizeyi intaç eder. mik v~remi veya pcritonea ' çı ' ..... 5111• f 

e a ua esnasınd ·· h d i'in böyle bir mevzula uğraşmıv KÜÇ ve meıleği ~" bil 
lunabllir. Duadan yalnız bi ta'-~ ~mfuta ~ e ~- Her memlekette ve her devirde mucizelerin İfin de tehlikeli bulunduğu bir devirde başlamıştır. ra, lüpüa (karhai akile)• kllnse~l ce1' JcJlı / 
"'"dece ezbere okun r ıum ormullerın m d' · h d nı e ı..ev "'° masını d W•ı d'" evcu ıyetme, aç yerlerinde, bazı kudsi ma- Bugün her hekim Lourdu'a götürülen hastaları hastalıkların hemen ani e ""'ii~" ,,,,. 
••e ulvi sebebı'nı'n tem""''"'' . ~gdı ' unyanın asıl hallerde hastalar k ·· tl · ·ı ti'kl · · n •·· • 
,.. '°':r-> ıç • m, az ço ıura e, ıyı eş enne 6örınekte ve hekimlik bürosunun vesikalıırındakı kilde iyileştiklerini göstere , ,1'ıtı.I l,1tl 

ld " • 'k . k ın e §uurun gaşy. ınanılmıştır ( 1). . k''- d b ·ı k dl M ·ıı 1 ş·f v~ .. .,,e ' 
I> ugu mıstı yü seliş halini an) ak )A müşahedelerı tet 111. e e ı me te r. ı et erarası re dayanmaktadır. 1 anın d dit: o•· ç ' 
Bu psikolojik hn] entelektüel de .. ;:r filmdır. bir tıb cemiyeti bu şifa/arla yakından allkalanmsk- talarda denilebilir ki, aynı tele.il e. bİtfctl tıe 
larla ilim adamlarınca da ne a r lır ve oı:of.. (l) Mucizeli §ifalar pel nadir vuku bulur; sa. tadır. Bunlara ıid edebiyat oldukça geniştir. He- ' 'f hissı.-· ~ J' 
:yanaşılır. Fakat basit kimseler~ aş)ılırh ve ne de yılarınııı az olmasına rağmen bilmediğimiz uzvi ve kimler onlarla, gün geçtikçe, fazla me§gul olmak· yük bir acı ve 9onm, tam ~h1 8

yet bir1L~:o1' ~e 
LI· • • •• • ki .., a a ın mevcu· zihni ol 1 · ~.ı b' L d k'k d nı a 1 r J .. oıyetıru guneşın sıca ıgı veya bir d t . T"· uş arın mevcudiyetini ispat ederler. Bazı tıdırlar. Bu çeşid ~ifa ?dalarından blrço1cla11, ta· nıyeae, m~aç a ı a a, arız& ıı. eıııe:.·clef 
~bi hissettikleri i<ldia oluP..abilir Uz~! un/y\ ıgı m_istik ha/etlerin, mesela duanın, muayyen tesirle.. nınmış hekimlerin de iştirak ettikleri Bordo tıb yaralar kapanmakta, umumi ktedi1'· ~ı sl· 
le müterafık olan duanın ha~ h. "

1 nehıce er· r.ı olduğıınu, bunların hesaba katılması lazımgelen c"'mı"y•tı"nd• münaka"a olunmu~ur. En son, doktor makta ve iıtiha yeniden gel~e 
11

e1 teşepott l 
• d İlk .. b < • ...ı ususı ma iyetle- b .. "' .. y "' f k yo de AtJo n var ır. • once u çeşıd dualarda f 1 ~al olunmaz vakıalar sayılması gerektiğini gös- Frederick Peterson'un reisliğindeki Nevyork tıb anatomik afetten önce on 51

8
kitler · se' t.iJ."' 

~ndişesi yoktur. insan allahc. bezin res~en aat terırler. Müellif, fenni ortodoksiden mucizelerı"n ve dı·n akademisi de müşahede edilen vıkılar hık· ortadan kalkmakta~ır .• B.azı .,, jk)eri. ~ofl fi") 
mermerin heykeltrnşa ke d·~l • • ama ve mistiklik kadar uzak olduğunu bilmektedir. Bun- kında kendisine malumat vermek vuifesiyle Lo· }etine mahsus kemık bıçunsı:ıl ·

1
ki uÇ .• ,,şf 

"b' k d' . ~ n 1 erını arzettik1er'ı ı k • • rıı ll"' gı ı en mı sunar ve aynı zamanda ondan ken· arın tet ıkı telepati veya öngörü tetkikinden da- urdes'a azasından bitini göndırmttği faydalı bul· deleri tifanm vukuundan son (So 

.&l~:;:ı;;:ı:::=:i!~~~~~ICiliiil!!~~~~~ .. lmlm::11Bh~a•n~a•z~ik~t~ir~,~F~a~k~a~t~il~im~,~b;ü;tü;n~h:ak:ı~x=a~t;sa:h:a:s:ın:ı~g:o:·z:· .. :m:u:ş:tu~r~ ... 1ı111 ............................ mı::ı~h:a:.:d:e;v:a:m~e:t:m:e:k~t:ed~ir~ ........ --~ 
. ?r nan Çiftliği : . erkez satış mağazasında çOk çeşitli zengin çiçek mağazasını açmıştıl'· 
ıhtıyaçl~ rınızı temın edebilirsiniz. 
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Kı n ekonomi bnlil uları ISPANYO iHTiLALi 
Tunn iktı adi an1aşına ı 

~·e Alman)ll Madridi, 
•• yuz elli bin asker kuşatacak 

Deutsche Allgemeine Zeitung'un 
26/g tarihli nüshasında Tuna memleket· 
Itri tarafından iktisadi bir blok teşkiline 
lid bazı mütalaalar yUrütınektedir. Al· 
lnanya bu bloka dahil bulunmadığı tak· 

Geııeral 
gibi 

Fraıılco Jıiı·ıniJlet lıiiliiiıııeti ku racamnı ve sanıldığı 
kapitalistler h al>ma çalışnııy acağını söyl di 

dirde imtiyaz haklarını diğer memleket· Parls, 2 (A.A.) _ hpanyadan gelen 
lere terketmek mecburiyetinde kalaca· haberlere göre, Madrld etrafında şlcJ. 
flndan ve bu vaziyetin daha fazla Bal· 1 •--'·tadır detli muharl'be er O~ tl,d' d'ı>;' 
~ dC"Yletlerinin menfaatlerini mütees· :Madrid hUkümetinın b ır 1t>ın~ 
lir edeceğinden ve bilhassa rnUnhasiren .. Madrfdin ihata edilmesine nıanı 
Almanyaya yapılan erik. elma, armut :;~~k için hUkUmet kuvvetleri mu~a-
•c üzüm mahsullerinin ticaretine halel bil taarruzlarda bulunarak nasyonalıst· 
cctireceğindcn bahsolunmaktadır. Bu leri ,ımalde Siguenza mıntakasında ve 
lnünasebetle her iki tarafın menfaatla· garpta Nnvalperolda geriye atmışlar· 
J'rnın korunması için bu ~toka Almanya· 
l\ın da iştiraki istenmektedir. dır.Buna mukabil, nasyona1istle:ı~ bil• 

n R ı 't'ka ı dlrdlklerine göreı bunlar :Madrıdın i· 
· ooscvd'in lit•urt•l po 1 1 v 
B. Ruıvelt tarafından takib edilen malinde terakki etmektedir~er. e ce-

• b tun nupta da bu ,.,.birden 40 kılometre. u· 
ticart politikanın tenkide maruz u • :r duğu ve bu politikaya göre mı.lh.telif ıakta bulunmaktadırlar. Nasyonalıst· 
lnemleketlerle yapılan karş~lıkl_ı ~ıcart Jer Madrid ile Siguenza arasındaki mu• 
lnlaŞmatarın amerikan çiftçılerını mu· va alayı kesmi,lerdir. 
tazirrır ettiği kaydedilmektedir. 8 muh· Burgoa, 2 (A.A.) - Havas ajansı 
telif memlt?ketlc akdedilen mukaveleler bildiriyor : 
neticesinde zirai mahsuller ithalatı• Dün sabah, General Kabcnnelas, 
'llln geçen seneye nisbeten % 84 ve buna Burgos naıyonallıt hükilıneti namına 
ınukabil ihracatın ise yalnız % 26 nlsbe· General Franciso Frankoya "~ı~anya 
tinde yükseldiği görillmektedir. ~u va· devleti rehıi,, aallhiyetini vermışur. 
aiyetin ialahı için gümrUklcrd~. ~.ımaye öğleden sonra toplanan hukU~et 
tarifelerinin tatbikına lüzum gorulınek· Uerigelenleri, General Franko'nun rıy~-
tedir. (Deutschtt .Allg. Ztg. 26/9) ıetinde hükUmetln fevkalade salahı· 

1 • • muhafaza etmesi kararım ver• 
Hul"ıtriı;ıtamn dış ticar ti yet erını 

~ • tarında 5· mişlerdir. 
Bulgaristan dUnya pıyasa . Siyaat mU,ahidler, General Franko-

ncmli bir faaliyet eöıterıncktedır. ~u nun halihazırda diktatörlilk salfilıiyet· 
•enenin son 8 ayı zarfında yabancı ut- . aab'b olduğunu beyan ve ancak 
lı:•lerle yapılan alıı veri-ter kayde değer lerıne 1 

• • • le ık " :r k d' • . "devlet rcısı,, unvanıy • 
bir inkişaf göstermiştir. Bu mUddet zar· ti~: ::::::: istcrnİf ve "diktatör" k.eliıne· 
ftnda yalnıı Almanyayı ihraç edilen sinin kullanılmuının arzu etmcmış ol· 
maddelerin kıymeti geçen seneye k. arşı i 1 J du~unu ilive eylemekted r er. 
ll 7 milyon lei fazlasiyle g20 mı yon • as !tan Bu mUtahidler, son kararın n yo-
lti'e baliğ olmaktadır. Diler tara nalistlerin mu%afferiyetten emin ol-

kip ile 100 tay:y re madridi muhasara 
etmeye memur edılecektir. 

General Frnnkonun Ö) ledikl ri 
Paris, 2 A A.) - twanyol devleti· 

nin yeni reı ı ı( tiyle m;kaınını i 6 l 
etti i sırada General Franko, halka hı
taben neşr ttı~ı bir beyann mede An· 
daluzya ve Etıtramadiıı da görUlen b r· 
barlık vak tarının ispanyollar tarafın· 
dan de •il yab nc;ılar tarafından yapıl· 
mış oldugunu soylemiş ve demiştir ki : 

' - Hukumetimiz, otorıte bukün eti 
olacaktır. Biz, millet için hiıkümet l.u· 
racağız ve kapitalizm menfaatlerini ko
ruyaca ımıu z nnedcnler çok aldan· 
maktadırlar .. 

Bizler orta aınıflar ve bUyük halk 
klitleleri için ç lı;ıacağız .. , 

Gcnt•rnl Jla110·11111 Lir 
h )&nnnnıc i 

Londra, 2 (A.A.) - DDn General 
Dl:S ltanonun lapanya arazisinin hiç bir 
kı mının ecnebilere verllmcmit olduğu 
suretinde radyo ile yapmı9 olduğu he· 
yanat ile yarı reımt m::ıhafilin dun en· 
ıretecilere "b!S le blr endişeye dü~e· 

ye mahal yoktur,, aurctindeld itimat· 
kir beyanatı orasında bir yakınlık gö• 
rUlmektedir. 

Geçen hafta bu mesele hakkında 
gö terilen itimatsızlıktan sonra gös

t rilen bu itimattan siyasi mahfiller 
şöyle bir netice çıkarıyorlar: Burgoz 
komitesi, Balearcs adalarının ltalyaya 
ve Kanarya adalarının Almanyaya terk· 
edilmemi' olduğuna dair lngiltereye 
teminat vermek lüzumunu hisactmiştir, 

o\ .)Cl Ru yatlnn 1 pan)aya 
yardım 

Moskova, 2 (A.A.) - Tu ajansı bil· 
diriyor : 

Sovyetler Birlifi sendikaları merkeıl 
konıeyinin verdiği bir habere göre ta. 
panya kadın ve çocuklarına yardım 

makıadiyle yapılan ianeler. 2 eylLUde 

14 milyon 11 bin rubleye batif olmut
tur. 22 a •ustosta bildirilen 7 milyon 95 

bin ruble bu rakama dahil • değildir. 
Toplanan paralarla sendikalar bir çok 
yiyecek satın almıt ve bunları Neva ve 
Kuban gemileri ile İspanyaya &önder
ml9tir. Toplama i9i de\•am etmektedir. 

Bir Amerikan Alimi Ne Diyor ? 

ın şarkta yapılan 
miihim kazı· 

en 

lcgiltere pazarlannda bulgar madde!e· duklarına delalet etmekte bulundu unu 
rine büyük bir yer vedlme~i Bulganı· ilive ediyorlar. ÇUnkü General Fran· (B ı 1. inci aylada) pahJar tarafından yapılan birçolC liazı. 
tan iktisadlyatı.,cla mUhim ~kır .00~a:§· ko'ya bu aalahiyetlerin ancak Madridin fında arkeolo1ik hafriyat• ha ında ya- larda bu metod güzelliğinin temin edi· 

iri! etmektedir. Butıariıtan ı tıaa ıy n· 
Y

e ı:abtından sonra verileceği ıoylenmck· pılan i~leri ve alın n neticeleri kendi· le\ııkceğinde tUphcm vardır. Tilrk ka· 
Cbl tngiltereye olan ihracatı geçen sene. 
naza ren 

128 
milyon fazlaslyle 17 5 mıl- tc idi. sinden ö rndim. Es s n gördüğüm e- fası ve tUrk eliyle yapılan bu hafriyat 

k 
'h t ma Burgos'daki askeri mütch ssıslnr, serler bu meşk\tr mesainin canlı şa- ile memleketiniz ne kadar iftihar etse 

yona çıkmı§tır. Bu ıymet ı r:1ca ın • 
kils hareketi olan ithalatla kar ılanma· na yonalist kuvvetlerin uç veya dort hidleridir. Gcrel· cscrkrin teşhir iste· yeridir. Alınan neticeler harikul~dc· 
mış ve Bulrraristanın 1n iltereye. karşı h fta aoara Madridi ele geçirecekler ni mi, gerelc•c mctod ve nı hf kıymet ha· dlr. Himld Zübeyr, yalnıa iyi çalıpn 
geçen sene 58.7 milyon lei ile pa ıf. olan bıldırmektcdirler. Bu mütehas ısl r, kımınd n ç de eril olan Ankara mil· bir adıım de il, aynı zamanda çok ta· 

tı·caret muvazene ini bugün go.7 mılyon 150 bin kişiden murekkeb bir kuvvetin ı:esi d ha h !ıha ır küçük ise de U• lili bir ad mmış. ÇUnkU hafriyat itle· 

b ... han çenber ıçine al· nut.1lmrunalıdır kı her buyuk müze kU- i d k k d f 1 
Jei ile Bulgaristanın lehine çev.irmi ~r. paytahtı er ... ra . • r n e pe ço e ar uzun ve >orucu 
'nu vaz'ıyctte Bulaari tanın tngıltere ıle mak için butun cephelerde tazyıkını ç ten ba lanı' t r· ve bu müze bu me· çalışmaların heba oldugu da v kidir. 
D h artır-"kta oldu unu tasrih etmekte· tadla ,•UrUd 1 çe dUny nın en kıymetti Bu h:.tfrivae~ n r-.. nlarda d 

Olan t'ıcaret·ınin gittikçe inki .. ah hurusun· ..... .1 ....... mey a-ld .. dirler. mUzelerinden bıri ol c ktır. Memleket na çık ırlan tarihi mezarların Uzerle-
~a bUylik imk'i."l!ır mevcud o ugu an· • i ka aıg hı içinde ge 1i im yerlerde küçük, ma· 

l ( 1 B 1 8 
ıe 25 /9) Nasyonalistlerın umum r . ' rinde ki ltın ve ...:ımuş tezyinat ,,. .. rck 

aşılmaktadır. Pnro c rı g r l'd' kl dı h ın mlı elcrle çok al kadıır oldum. ı;.. b" bir kaç gun sonrn Vallado 1 e na e • güzellik, gerekse kıymet bakımından 

1 1 d b 1 nmak Bunlar bitt bı nı beten iptidai olmak· y u "O"lH\'\ ntln k(h lii >Ol"<' nrı ıeccktir. H lihazırda ora a u u • bu escrl rin kıymetini ıimdiden ölç-
• k" ı F a ko la beraber bu h rcketin arka ındaki fi. 

Bankalar, y. ugoslav hukUrnetinın oy• ta olan General Mola, Genera r 0 
• meye imk n yoktur. Ancak derin tct· 

ğ k ı.. 'r, m hallı 1 knyı artımı sı bakımın-
Jü l.ıorçlarının tenziline dair yaptı 1 a- nun muavıni olacaktır. kd' d kiklerdcn onra kati bir a8z aöyl"'mek • J d n cidden > anr ta ır ir. Tariht {l. .. 
nun proJ'esini bUyük tcnkicl ve ihtı'rladz' a. h imkSnr basil olacaktır. Yalnız ~imdı'. d ğ bidelerin muhaf zası ususunda hUkü· :r 

kar ılamış.lardır. Proje kabul e 1 kı 1 Jliikiinıcl ktı\\t'tlt·rhıin metin gösterdi i allika mekteb mual- den IÖyliyebilcceiim bir t~Y V11rıa o dn 
\akdride yugoslav bankalarından c s • kazantlığı ha:iarı.. hmlerinin ve gençliğin tarihe karşı 0 _ bu e1erlcrin eak.i çailar tarihinin bir 
ti inin iflfis etme 1 muhtemeldir. (F. Banelon, 2 (A.A.) - Royter bildi· lan ba!ları bugUnlin TUrkiycsinde ta· lmmınm yeniden yuılm .. ını İcab etti· 
Timcs 25 19) riyor : • maıniylc başka bir ruhun ve yeni bir recek kıymette oldufudur. En samimt 

Uiirıya ekononıi i . Kuinto boğaziyle Aragon da~1 cıua· kafanın hSkim olduğunu gö teriyor. temennim Alaca HöyUk hafriyatını c.lc· 
lnformation gazetesi, milletler cemı· rındaki tepeler iddetli bir topçu bom• Alacı HöyUktc geçirdi im iki gUn , vam edilmeıidir; çUnkU daha buluna • 

)'eti iktisad komitesi tarafından be~ncl· bardımanından ıonra alınmıştı;. HUkG· hayatımın en kıymetli &ayacağım saat• cak pek çok ıey vardır. Türk tarih ce-
mile! iktisadi munasebetlerin bugünkü met kıtaları 405 esir alarak ili mcvzı· le• ıdir Alaca Höyuk hafriyatı kUçük miyetinin goıterdiği canlı faali) etten ve 
•aziyeti hakkında verilen m::ıH\mau ne~- terini ifgal etmitlcrdir. bir kaııdır; buna rafmen Y krn tarkta yUkaek t Hinden dolayı tebrik eder ve 
tetmcktedir. G:ızetede, cihan iktisadi· Hucskanın bombardımanı devam et· ıiındiye kadar yapılmıı olan kaz.ıların bu gUzel eserlerin bir an evci halka su· ı 
)•tının buglinkü ... aziyetinin geçen s~- mektedır. en muhimmi olduiunda ıuphe yoktur. nulmasını dilerim." 
neye nisbetcn bir iyilcsmeyc doğru gıt· Paris, 

2 
(A.A.) _ Vallado radyo is· Hafriyatt takıb edilen metodlar fev· Memnuniyetle öğrendiğimir.e g8re 
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(Baı taralı birinci sütunda) 

vaziyetinin bilhuaa UWılanma 
. ı k"b pye-

sıy e ta ı edilen branıır siyasetler do-
layıılyle endige uyandırmaktadır. Bilh~ 
sa ulusal menfaatlarla araıuluaaJ menfaat 
lar arasında ehemiyetll ve devamı A.. 
d' I~~ 
ıyetler bulundufu ıchillnıekteülr. lbti.ı 

dai maddelerin ticaretini tahdid edeıı: 
tedbirler neticesinde bu maddelerin t~ 
darıkinln güçlllklere uğradıi:TJ ve bu va 
ıı:iyetln bazı memleketlerin hayat seviye... 
sine fena tesirler yaptıfı görUlmcktcd~ 
Beynelmilel para mübadelelerinin tan1 
ıı:im edilmesi lazım ıelmekte ve bUtiı 
m mleketlerin bu yolu takib cıdcrck lkt" 
tsadi kalkınmalarını lUıtumlu olan ted.'. 
birleri almalon icab ctnı.ktc<.llr. (L'l~ 
fonnation 26/9) 

Buğtlay i tilı~ali 

25/9 tadhli :Mancheater GuardiaQ 

ColNllerci.al ıazeteainde dünya bufdaY.ı 

ticaretinin artmaunrn sebCblerinl •aı• 

tıran uzun bir makale vardır. Mablcd« 

ayni zamanda bqlıca mOatahsll meaıle• 

ketlerin bufday rekoltesi hakkında ;,. 

pfıdald iatatiatiktcr Yerilmcktedit: 

1938 
Ruıya hırlç olmak 
Uıı:erc Avrupa 
B.A.D. 
Kanada 
Hindistan 
Ruıya 

Arjantin (tahmini) 
Avusturalya (tahmini) 

1935 
Rusya hariç olm&k 

J79 000008 
79 oooooe 
29000000 
44 000000 

115 000 000 
27000000 
19 000 000 

Uzere Avrupa 193 000 000 
B.A.D. 75 000 000 
Kanada S6 500 000 
Hindistan 44 000 ooe 
Ruıya ı44 000 000 
Arjantin {tahmini) 18 000 000 
Avuıturalya (tabmlnl) 17 000 000 

Ankara Radyosu 
13.30-14.50 Ö le neşriyatı 

20. -20.40 TOrk mUzlği 

20.40-21. Havacılık 

21. -21.SO Caz orkestrası 

21 30-21.50 Ajans ve gazete rckllrnı 

21.50-22.SS Radyo salon orkcıtıa&ı 

22.35-22.55 Karı9ık müzik 

El İşleri ve küçük sanatlac 
sergisine hazırlanıyormu ~ 

sunuz ? .. 

Almatead'ın Ankaradı bulundulu mu4 

det zarfında ,ehrimiz:in yüksek mües• 

ıcselerini ziyuetl için kendisine bi.ı 

gezme programı hazırlatmıt ve hndf 

nefrlyatından bir kollckalyno vermif
tir. tiği halde bazı memleketlerin iktisadi tasyonunun bildirdiğine göre, 150 bın kaJide gUzeldlr. Amerikalılar ve avru· Matbuat Umum MüdUrlUğU, Profesör 
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kaçan Pudmini'den geliyordu. Küçük Tu- Kala Nag'ın dört tarafını filler çevirmişti. Hareketten yer sanılıyor, gilriiltü gittikçe 
mai orada sırtında ve göğsünde bir takı1!1 Küçük Tumai onu oradan ahp. toplantının artıyordu. O kadar ki nihayet küçük Tumal 
ip bereleri bulunan tanımadığı bir başka ~ı- dışında bir yere götünnek mümkün olmadı- elleriyle kulaklarını tıkamağa mecbur oı. 
le de rast geldi. Bu da, her halde, tepcteı:n ğmı da anlıyordu. Onun için di§ini ııkmağa muştu. Fakat ham toprağın üzerindeki bıt 
birinde bulunan bir kamptan kaçıp gelmıı ve titremeğe koyuldu. Bir fil kampında ol- gürültü onu ti içinden ıanııyordu. 

Tefrik:t!. No. 70 

CE G2L Kil ABI 
ç.vm:n: 

Nurettin ARTAM Yazan: 
'tudyard Kıl'Llt-4G -------

,... . . k 1 uc:.tı ve üzerlerin· 
, ·'"'"" nlarmın dışlerı ırı n :r • • • erek 
d · hir kaplanın müthis pençesını yıy 
ltçılrnış korkunç yaraların izleri görulüvor· 
du. 

Orada birçok filler. ikişer ikişer yürüyor, 
l'ahud durduklan yerlerde sallanıyorlardı. 

Küçük Tumai Kala Nag'ın .boynundt 
l'attıgı müddetçe kendisine hiç bır. şey 0 

-

hııyacağını biliyordu. Çünkü filleruı kam-
b·ı uabanı 

J>ındaki itişme k.:ıkısmalarda 1 e J 

filler ehtileşmiş f ıllerin boynunda oturan 
adarnİarı hortumlari) le alamazlardı. Kaldı 
ki bu filler bu gece orada bir insan buFl~lnla· 
ca ' . · · rlardr. ı er 
0 
. ..,ını akıllarına bıl ., unnıyo k 1 kla-
ır aralık bir demır ıngırtısı duyup u 3 

ı-n1 1 k barttıhır Bu sc , o gece Petersen s~-
ıib' · 1 p onunıa ın kampından in · ı rnparı 

olmalı idi. . sal 1 1 • 1 b .. d Çocuk bir iki defa elleriyle Kala Nag•,. 
Nihayet ormanda hareket eden. b_ir fi~ n ar, mcşale er yakı ır, ınsan ar agırır ı. • 

sesi <lu rulmaz olunca, Kala Nag ıkı ag~!i Halbuki burada karanlıkta yapayalnızdı. Bir dokundu. Öteki filler de biraz aynbr gibi 
ara ındaki durağından ilerledi ve bütlin fıl· defa bir filin hortumu dizine dokundu. oldular. Faakt bir iki dakika ıonra ayak pa .. 
terin ortasına gitti. Artık bütün filler, kc:ı- . Biraz sonra bir fil boru çaldı ve hepsi tırdılan yeniden baoladı. Çocuğun yanmd~ 
di dilleriyle konuşmağa ve kunıldanmaga bırden bu sesi, be , on saniye müthiş bir gü- bir ağaç kınldı ve çatırdayarak yere devril • 
ba ladrlar. • niltü ile devam ettirdiler. Ağaçlardan dökü- di. 

Hfila yüzükoyun yat n kliçiik Tumaı, len çiğ'Icr, bir yağmur gibi fillerin görülme- Küçük Tumai, ellerini uzatarak ağRctıl 
oradan bir çok ge iş vücudlere, açılıp kapa· yen sırtlarını ıslatıyordu. O sırada küçük kabuklarım yokladı. Kala Nag halft hareke
nan iri kulaklara, atlanan büyUk hortumla· Tumai'nin ne olduğunu nlaynmaclığı donuk tine devam ediyor ve çocuk meydanın nere
ra, yuvalanııda fırıl fırıl dönen ufak. ~ö. l?re ve bo;:uk birse ha lndı. İlk önce bu gürültü sinde oJduklanm bilmiyordu. 
bakıyor. Geçerken kaza olarak bırıbmne pek yüksek perdeden değildi. Fakat daha Artık fillerin sesi, saası kalmadı. YaJ-

çarpan d'ıc:lerın' rıkardıg~ı ratırdıyı. hortum· SQnralarr nrttıkra arttı ve Kala Nng, ön nız bı"r ı·kı' defa ufak f'll d h' 'k" · b' 'll ~ ır ... ı er en ır ı ısı ırell 

lann biribirinc d kunmasm<lan ç1kan kuru ayaklarından birisini kaldırdı; onu indirip feryad kopardtlar. Ondan ıonra tekrar ta
s~ i, gövdelerin biribirine sürtünmesinden btekini kaldırdı. Nihayet, bu hareket bir çe- mata ba ]adı. Bu suretle bu iş iki saat sbr • 

d 11 k Y kicin inip kalkması seklini aldı. Biitün filler, .. k" ileri gelen hı ıloyı, durma an sn anan u .. b muş, uçuk Tumai'nin ağrımayan, sızlama41 
ruklann güriıltüsünü duyuyordu. . . . u harekete iştirak edince gürültü bir magn- ya n iniri kl mnmı tı. Fakat gece hav ını 

Nı'hayet ay buluta gı'n'nce çocuk, 2ıfırı ranın ağzında çalınan bir hnrb davulunun 1 ki k f <0 ıyar a ak soknıesinin aklastı~nn 
bir k raııhk içinde kaldı. Fak~t ~ı. ıltılar, gürültüsüniı çıkrama n ba lamı tı. Agaçlar- anlamı tı. 
çatırdı ve patırdı1ar devam cdıp gıdıyordu. da ne kadar çiğ var a ü erlerine clilsmü tii. (~ ·ı ı \ r) 
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1 \Hususi ve Taksi oto~~ 
leriyle kamyon sabıb 

I" ASKERJ FABRiKALAR UMUM MODORLOCO ı ı 
SATlN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

41 ADET ERAT KAPUTU 
'fahmin edil ne bedeli ( 451) lira olan yukarda miktarı ve cinsi ya

zılı melbusat Asket·i Fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis
yonunc~ 5-10-~36 tarihinde pazartesi günü saat 14 te pazarlık ile i· 
~ale ~dılecektır. Şartname paarsız olarak komisyondan verilir. Ta• 
lıplerın muvakkat teminat olan (33) lira (83) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1138) 2-4661 

ANKARA AMELE EVLERİNDE YAPILACAK 
FOSSEPTİK VE SIZDIRMA ÇUKURLARI. 

Keşif bedeli (2886) lira (80) kuruş olan yukarda yazılı inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 
14-10-936 tarihinde çarşamba günü saat 14 te pazarlık ile ihale edi
lecektir. 

Şartname (15) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (216) lira (53) kuruş, 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1083) 2-4595 

BİR BAŞ KOŞUM HAYVANI SATIŞI 
Tahmin edilen bedeli on sekiz lira olan yukarda yazılı bir baş 

hayvanın 20-10-936 tarihinde sah günü saat 7 de Askeri Fabrikalar 
Umum. Müdürlliğü satın alma komisyonunca Akköprüdeki pazar 
mahallınde açık arttırma ile satılacaktır. Bu hayvan her gün öğle
den sonra l!mum Müdürlük tavla"-1'.nda görülebilir. isteklilerin mu
vak~at temınat olan 135 kuruş ile yukarda sözU geçen günde pazar 
yerınde bulunacak komisyona müracaatları. {1204) 2-4734 

BİR SENE ZARFINDA KAYAŞ İSTASYONUNA GELECEK 
VE GiDECEK 2000 - 2500 TON EŞYANIN NAKLİYESİ 

İLE TAHMİL VE TAHLİYESİ 
!~hmin bedı;~i .~375 lira olan yukarda yazılı nakliye işi 20-10·936 

tarıhınde salı gu~u saat 14 te Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
, Satın Alma Komısyonunca açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart· 

na_me parasız olarak Komisyondan verilir. İsteklilerin muvakkat te
mınat ola? 178 lira 13 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü 
m~ddelerınde vazıh vesaikle sözü geçen gün ve saatte komisyona 
muracaatları. (1188) 2-4725 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

1 
1 k- 1Z~r1a~ki alay ihtiyacı için 225000 kilo ekmeklik un kapalı 

0 ara e.<sı tmeye konulmuştur. • 
2 - İhale~r _12 - I. ~eşrin • 936 pazartesi günü saat on bestedir. 
3 - Hepsının eden 30375 lira olup ilk teminatı 2278 lira 12 5 

kunıştur. ' 

~ - Şartna?'esi Siv~s tüm arttırma eksiltme komisyonundadır. 
- İsteklıl~r teklıf . mektuplarını 2490 sayılı kanuna uygun 

olarak yazar~k ıhale saatınden bir saat evvelir:.e kadar Sivas tüm 
arttırma eksıltme komisyonuna makbuz karşılığı vermelhi. (1021) 

2-4519 

İLA'flc 

Gaziantep~eki hudud birliklerinin bir senelik ekmeklik ihtiyacı 
olan 138000 kılo un 23-9-936 dan itibaren kapalı zarf usulü ile mü • 
nakasaya ko~muştur. İhale günü 15.10.936 perşembe günü saat 10 
dadır. Tahmın bedeli 15180 liradır. Muvakkat teminatı 1138 lira 50 
kuruştu~. Taliplerin mezkur gün ve saatte Aymtap askeri satın al
ma komısyonuna müracaatları, hariçten talih olacakların ihale saa
tından laakal bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona gön • 
dermeleri. (1145) · 2-4664 

İLAN 

Merzifon garnizonunda bulunan kıtaat eratının ihtiyacı için alı
nacak ol~.n 22?.000 kilo ekmeklik un 18-9-936 günlemecinden itiba
ren 34. gun muddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur 

1 - Tah~in bedeli 3080~ .li~a ~uvak~at teminatı 2310 İiradır. 

YŞ0artna~_edekıte1vsa~ vbe_ş1;r1aıtını gormek ıstiyenler her gün komis _ 
na muracaa a gore ı ır er. 
2 - Münakasa Merzifon garnizon arttırma eksiltme komisyonu 

tarafından 20-10-936 tarihine müsadif çarşamba ·· ·· 
bu.-ukta k · d • . gunu saat on beş 

:.. . omısron aıresınde yapılacağından isteklilerin muvakkat 
~e~ınat makbu~l_a:r ile birlikte teklif mektuplarını saat on beşe 

a ar vermelerı ılan olunur. (1066) z_
4607 

İLAN 

480 712~00 kilo yulaf veya arpa alınacaktır. Yulafın tahm· b d r 
87 hra arpanın tahmin bedeli 40393 lira 8 kuruştur. ın e e 1 

2 - Alınacak yulaf veya arpanın şartnameleri k • d 1 
gün görülebilir. omısyon a ıer 

. 3 - Eksiltme 19-10-936 pazartesi günU saat . • 
tüm askerlik dairesi binasında toplan k A 11 de Selımıyede 
nunda yaoılacaktır. an as erı satın alma komisyo-

4 - Eksiltme kapalı zarf usulil iledir. 
5 ,_ Yulafın muvakkat 3606 ı · k 

'18 kuruştur. ıra 53 uruştur. Arpanın 3029 lira 
6 - Teklif melCtupları 19 10 9 • -

satın alma komisyonuna -. - 36 pazartesı günü saat ona kadar 
hır kabul edilmez $artnvaermı.ş olacaktır. Bu saatten sonra mektup• 
k 1 . . menın 4 üncü madd . d • . a ar temınat konduğu zarf . • ·. d esın e ıstenılen vesi-

ıçerısın e konulmus olacaktır. (1118) 
2-472~ 

1900 k' İLAN 
lCuruc:tu~. ılo sade yoığı alınacaktır. Tahmin bedeli 18262 lira 80 

2 - $art:ıamesi her ~ün l:omisvonda .,. .. "l b"ı· 
3 - Eksıltme 21-10-936 ar .. ~oru e ı ır. 

tiim askerlik dairesindeki a~k ş~mbat gunu saat ~5 de Selimiyede 
tır. erı sa rn alma komısyonunda olacak-

54 -YE~siltme !<'aoalı zarf usulivle olac<ktrr 
- aaın muvakk t t · • 

6 - Teklif mekt ~ emınatı 1369 lira 71 kuruştur. 
liadar satın alma ko~fs a~~ 21-10-93.6 çarş~mba günü saat on dörte 
tuplar kabul edilmez. y una verılecektır. Bu saatten sonra mek-

7 - Şartnamenin 4 üncü drt • • 
tın konduğu zarf içer: . kma esınde ıstenilen vesikalar temina-

ısıne anulmuş olacaktır. (1119) 2-4722 

K 1 d ,_. İLAN o or u nhlıye tabur 1 
ait 3ıl(ı?.67 umumi ve cilt 1 unun k e"azım ayni yatından esva liısmına 
teselliim makbuzu ile · · var~ . 17 hususı sayılı bir tek bo ayniyat 
ı. varak 3. savılı harbi;;:~ n~ lıve t~burunun 8804 umumi ve cilt 
rak zayi olduğundan zuh nıvdatrn~ aıt .. valnız birinci kısım boş ola-

urun a h ,ı,...., ' olmadrl'ı il~T\ olunur. 
(1199) 2--4733 

Ankara Defterdarlıoı 
Mulıalcemat n·ı·elctölüğünden : 

Ankara Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğünde •· h l d k 
• · • "h ı k mun a a • tiloluk ıçın ımtı an açı aca tır. Talip olanların birinci n t i ·· • 

M l k t 1\11 ... d .. l"ğ"' o er n us tünde oturan u ıa ema ı•ıU ur u une vesikalarile birlikte ve 
7-10-936 tarihine kadar müracaatları ilan olunur. (1197) 2-4731 

MlLLI MÜDAFAA YEKALET1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

!LAN 
l - Izmirde yaptırılacak inşaata talip çıkmadığından yeniden 

kapalı zarfla eksiltmeye konmu§tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 41.479 lira olup ilk teminat parası 

3131 lira 18 kuruştur. 
3 - Şartnamesini almak istiyenler 210 kuruş mukabilinde M. M. 

V. satın alma komisyonunda alabilirler. 
4 - İhalesi 17. birinci teşrin • 936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde yazılı bilgeleriyle Bayındırlık Bakanlığından alacakları 
fenni !'8rtnamc ile idari şartnamcd~ i•t-en~ •~ behemehal verilme· 
si mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale sa· 
atinden en geç bir saat evveline kadar M. M, V1 satın alma komis-
yonuna vermeleri. (1075) 2-4605 

İLAN 
l - 20 metre mikabı dişbudak kalası açık eksiltme ile münaka-

saya konmuştur .. 
2 - Tahmin edilen bedeli 3800 lira olup ilk teminatı 285 liradır. 
3 -İhalesi 16-10-936 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerindeki belgeleriyle ihale gün ve saatmda W. )ı{, V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1090) 2-4603 

BİLİT 
Su ve boru tesisatı: Ankara harp okulu civarındaki binada pa· 

zarlıkla su ve boru tesisatı yaptırılacaktır. Keşif tutarı 853 lira 70 
kuruştur. Pazrahğı 5-10-936 pazartesi günü saat onda komisynou • 
muzda yaplacaktır. İlk teminatı: 65 liradır. Eksiltmeye girecekler 
2490 sayılı knaunun 2, 3 maddelerinde alakadarlardan istenen belge
lerle birlikte bu hususa aid ehliyet vesikalariyle pazarlık gün ve 
vaktında M. M. v. satın alma komisyonuna gelsinler. (1151) 

"BlL1T 
Altı baş beygir pazarlıkla sat~!1 ~lınacaktır. Tahmin b~deli (1040) 

liradır. Pazarlığı 6-10·936 salı gunu saat 10 dadr. İsteklıler ha.>:van
lariyle birlkte belli gün ve saatında M. M. V. satın alma komısyo· 
nuna müracaat (1149) 2-4667 

lLAN 
'""'"i' _ Hava malzeme deposunda pazarlıkla lUzumlu olan tamirat 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 311 lira 58 kuruştur. Taliplerin pazar
lık günU olarak tesbit edilen 5-10-936 pazartesi günü saat 11 de M. 
M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (1127) 2-4647 

BİL İT 
ı - 1500 adet Erat kilimi açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 4500 lira olup ilk teminatı 337 lira 50 
kuruştur. 

3 - İhalesi 24 birinci te~rin 936 cumartesi günü saat 10 dadır. 
4 - Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerin ya bizzat veya 

bir vekili ile M. M. V. satın alma komisyonunda alabilirler. Muha· 
bere ile şartname gönderilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ltanunun 2, 3 Uncü mad· 
delerindeki belgeleriyle istenilen vesikaladyle birlikte ihale. gün 
ve saatında teminatları ile birlikte M. M. V . satın alma komısyo· 
nuna gelmeleri. (1094) 2-4704 

BİL İT 
Harp oliulu için dokuz tane karavana tasımağa mahsus araba pa· 

zarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlığa gireceklerin S-10-936 paazrtesi günü saat 10 da M. M. 
V. Sa. Al. Ko. na gelmeler~. (1190) 2-4727 

BtLtT 
l - Evsaf nümune ve resmi komisyonda mevcut olan bezden 

bir adet nümune çadırı yaptırılacafiından taliplerin 9·birinci teşrin 
• 936 cuma günü saat 11 de M. M. V. satın alma komisyonuna gel • 
meleri. (1177) 2-4721 

Anliara ik:inci Mıntaka Taptı 
Sici l Mulıafızlığından : 

Sevide, Mehmet. Ulviye, İsmail ıssısı bulundukları Sutepe ma
hallesinin Abdullah sokağında 442 ada 1 parsel umum 176, 408 hu
susi 51, 2 No. lu ahşap dükkanın tapu kütüğünün ~rhler hanesinde 
kefaletten dolayı 15-mart-310 tarih ve 142 No. ile mahcuz olduğuna 
dair yazılr ise de yanılan araştırmada evrakı müsbitesi bulunama • 
mıştır. Bu şehrin kaldırılması ıssısı tarafından istenilmiş olduğun
dan ilan tarihinden itibaren bir ay içinde hak sahiolerinin müraca• 
at ederek haczin mahiyetini isbat ve tevsik etmediği takdirde tapu 
kütüğünde yazılı olan hacze müteallik işarl!tin kaldırılacağı ilSn 
olunur. (1181) 

1 
2-4i18 

Dahiliye Vekaletinden : 
ı - Vekaletçe alınacak 380 teneke benzin açık eksiltmeye kon

muştur. 

2 - Eksiltme 19-10-936 gününde saat 15,30 da Vekalet binası 
içinde toplanacak satın alma komisyonunca yapılacaktır, 

3 - Muhammen keşif bedeli 1748 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 131 lira 10 kuruştur. 
S - Benzin toptan tesellüm edilmiyecek, şartnamesindeki mad

dei mahsusaları mucibince beş tenekeden aşağı olmamak üzere lü
.zum hasıl oldukça alınacaktır. 

6 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler Vekalet levazım 
bürosuna müracaat ederler, şartname için para alınmaz .. 

7 - İstekliler 19-10-936 günli muayyen saatte teminatlarını ha-
milen komisyona müracaat etmeleri. (1195) 2-4726 

Türk Hava ({urum11 

BUYUK P i YANG O SU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 

Büyüle ikramiye 

200,000 fu~adır 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10. 000 liralık 

ikramiyelerle (50.000) liralık iki mükafat vardrr .. 

nin nazarı dikkatiJle 
• crtııd' 

Ankara Belediye Reis~.~ 
Şehir dahilnide seyrüsefer eden hususi. ve. ~ks~e ııı~ 

ve kamyonlara verilmiş olan plakalar yenılerıy :aıı ~ ~ 
siyle değiştirilecektir. Alakadarların 20-10-936 kdi~ 
kadar muamelelerini yaptırmak ve plakalarını t~eri .,er 
lediye hesap işleri mlidlirlüğüne müracaat etın~ ınent 
sonra hükümsüz olan eski plakalarla seyrüsefe~~743 
olunur. (1209) 

ANKARA BELEDiYE REISLlCI I~ 
1 - Otomobil ve diğer vesaiti nakliyenin gıd~~p edt~ 

sağ tarafı olduğundan bunlar daima bu tarafı .~a rinde 
2 - Otomobil ve kamyonların gidiş yolu uıe ıJf 

manevra yapmaları yasaktır. . • n 0torııD":. 
3 - Gidiş yolu üzerinde geri dönmek ısteye eV'ra ~ 

yontar münasip mahallerden sola dön~ek ve ~a~önect~91 
denin diğer tarafını takip etmek suretıyle gerı rdır. (1 

4 - Aksi hareket edenler cezalandrrılac~~73o 

Aııkara Valiliğinden : a)I' 
.• şaatı 

Polatli kaymakam evinin tamirat ve ilaveı ın 
ye konulmuştur. ·cJ 

Keşif bedeli 700 lira 30 kuruştur. • et dJI 
İhale 19-10-936 pazartesi günü saat 15 de vılaY 

ninde ypaılacaktır. u ıııl< ııı 
Eksiltmeye girmek istoiyenler 52 lira 53 kur ş -' 

minat itasına mecburdur. • 1 11n1~ Taliplerin ihale günü daimi encümene şeraıt i)an ol 
lerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatlar

1
1

9 2--47 

Ankara Yüksek Zlı-aat .. ~ 
Rek~törlu~ 

ıaıı "';/. 1 - Yüksek enstitü talebesi için yaptmıacalc 1~ zarf 
cinsi aşağıda gösterilen elbise, palto, manto kapa tl ~ 
siltmeye konulmuştur. si giltı 

2 - İhale 19-10-936 tarihine rastlıyan pazart~arı ;'1' 
Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafın 
tir. 

3 - Muhanunen bedelleri aşağıda yazılrnıljtı~ 7,S ôıfl 
4 - Muvakkat teminat teklif edilecek fiatn ~·rıi 
5 - Nümunesini ~örmek ve bedava şartname;~) 

ler enstitü daire müdürlüğüne müracaatları. (11 ~.i 
Yapılacak; Muhammen Yekun ~. 

Mikdar Fiatı tutarı JCıl 'P".....tf 
40 - 50 1925 Kr. 26250 l{r. tUtı'I 

5 - 15 

434 - 500 

130 - 150 

2500 

2325 •• 
1800 .. 

J{ıJ 
37500 ,, ta. • 

J<;rtct l' 
1162 500 " .ıeostnıdt 

~rıcel' 

~ " pal~ 
1566250 ~ 

MÜTEAHHİT FAHRİ DUR AL 

6 Taksitle 
0
,o 

gôlJ 
ODUN, MEŞE KÖMÜRÜ ve LfNYİ'f ıJI'. 

Satı~na başladı. • cİJ1stt tf 
Odunlarımız kuru meşe, kömürlerimiz e~ eyıa ,,11 "'~.ı fi 
kilodan fazla satışlarda nakliye bize aittır. S > 

111
, 

· · · d · · k d G 1 t Bürosu yan mızın ıcra aıresı arşısın a ene ş 

hanemize müracaatları. Tel: 147~µ~ıt 
SATILIK ARSA, EV ve APARTlMJ\ 

Genel İş Bürosu. Tel: 1415 ............... 

J\ilaliye Vekaletinden : .. Jt\urii ~ 
Kalöriferler için alınacak 350 ilfi 450 ton kok ıco /. 

la eksiltmeye konulmuştur. ı.ıvakıcııt .uJ, 
Tahmin bedeli; on üç bin beş yüz lira ve rn "'.,,,,." 

on iki lira elli kuruştur. n t.ıirdCfıll~ 
Ekisltme, ı 7. ı o. 936 cumartesi günü ıS~at 0nıı tarıı f 

zım müdürlüğünde toplanan eksiltme koınısY0 .,1 ~ 
caktır. ·ı·r. ~· ' • 1 .. d .. 1 .. w .. d ··ru .. lebı ı .• \Jıa _:ııı 

Şartnamesı evazım mu ur ugun e go . ırıcl<t" rei~d 
İsteklilerin muvakkat teminatlariyle teJchf ınisYon ,,.Ol"'. 

palı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel kO 2 
teri. (1139) ----
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A ] S 1 
. İ . \P· T. T. Binalar 'e Le\azım l 

n aı·a ... e ırı maı 1\1 .. d .. ı·· ...,.. d 
- l\iüdürlüğünden: u uı· lle"llll eıı : 

D - • B k la< cadde•i civannda 877, .li<•<'!1 1 1 - Sahn oh acak ol n 10 ton 2 m 'm b<onz tel kapah za<lla 
h o anbry mahallesındc an a ''stakbel vaıiyetlerı teııbıt eksiltmeye konmuştur. 

d~ mı y nmda 8 3 numar h adal~.~n ~uğüne müracaatları lJAn o- 2 _ Muhammen bedeli 7500 lira ve muvakkta teminatı da 563 
c ıldi inden alakadarların İmar mu ur u 2--4588 liradır. 
lunur. (1082) 3 _ Ekıiltme 27·10·936 tarihinde saat ıs de Ankarada P. T. T. 

umumi ınüdürlufünde toplanacak alım satım komisyonunda yapı· 

Ankara Emniyet 
··d·· !··gun""·· deıı· mu uru · 

Beher Jdlosuna tah· . 
·n edilen fiyat temınatı thale gunü 

mı L" k rut 
Cinsi Mikcları Lira kuruş ıra u 9.10 936 saat 

Yem otu 65760 00 2/S 
123 30 

10. cuma 
10 9 936 tarihinden 9.10.936 ta-

Yukarda mikdarı yazılı yem otu 
1 

İc suretiyle alınacaktır. Ta
rihine kadnr bir ay müddetle pazar ı "la t emniyet mudürlu un· 
liplerin yul:arda yazılı gün ve ~at(t~1;

1) ye 2-4274 
de toplanan komisyona gelınelerı. -
Emlal{ ve Eytam Banka ıııdaıı : 

Satılık Ev 
Yol Tınlı .okakta k in ve mira-

İsmetpaşa mahal!eıinde, Uz~~ 32 :e 34 kapı numaralı evler, ıh • 
lay Bay Osm n Nurı~e.n mun~e mutebakisi yuzde do uz buç~k 
le b d . 'lin dortte ırısı pe ın ve d k \izerc aç~ artırma ıle 
faize tabi altışar aylık altı tak itte-~· enmset ıl kısımd n mute ek· 
satılacaktır. Bina: bir !ıi tı alt;.da 1 •k:~n ıbarettir. Bodrum kat· 
kil ve h r kısım. bodrum ıle. ı ı ~·~·atlarda. ıkitcr oda, birer mat· 
lan odunluk ve k murl~k: ıkın~ı .k 

1 
kaı°ıarda: ıkı,er oda ve bı

bah ve birer 'ı nyo ve bırer hela• ı ınc 
rcr lon mevcuttur. . . saat on birde yapılacaktır. Ar· 

İhalesi S.10.1936 paz.artesı fu!': bın uç yuz hra depozıto para
tınnaya İftiralı: etmek ıııtıyen .erı tırnıaları veya bu nı&bette Ban· 
sını mu ayededen evci ~ezne~ır.e ~aıtermcleri lizımdır. Fazla malG· 
kamızca kabule ,avan bır tcmınat g elit mildurlüğune muracaat· 
nıat almak isti) enlerin bankamız muam 2--4581 
ları. ( 1072) 

Ankara Müzil{ öğretmen 
Okulu Direktörlüğünden : 

1 ak olan Konsenatu.arm Ti· 
ı _ 936 • 937 anesl. -:arEı:~~~:dan batka yatıh talebe ahna

yatro ve Opera luemı açın y 
caktır. ok 20 •e Erkeklerin en u 18 ft en çok 

Kızların en u 16 vehf" c;ımazaa Orta okulu bitırmiş bulunmaları 
20 Y şında olmaları ve ç o 
ıs nndır. erin 5 Birinci Te,rin pazartesi günil •k mına kadar 

2 - ftıtek1il d Jı(fi "k Ö rctmen Okulu Dıre t rlu üne 
birer dılrkc;e il!e~ı~ ~~· a~roıu ~e1isorlu üne ba vurm lıdırl. r. • 
we tstanbulda ştta a gıyda i tenilen vesikaların bırhkte ~eurılmcıı 

Bu muracaa .. 
la 4ır. . · l •• 

a) · b t tercümesi ''K ndı el ya 1 ıy e 

ci 
t 

b) N fuı hi\vı et cü d nı 
c) S ı 1 t rap ru 
d) O ul dıplomnsı '· el • "k Ö rrtınen ok ıt, 
3 - S me s na '· A"l(ara u da 

j ı salı gunu -. e 1 tanh da Ş ır Tı atroı 
rt i guniı y;ıpılacaktır. (1182) 

l\:·izik ö!!retmen Okulu 
Direl{törlüğünden: 

d k 1 za bağlı olarak a-
l - JOJ6. 1937 ô ıetiaı yılı ba ın a o l~ um~ Teori ~ 

• K nııervatuvarın Opera, Temtııl, P.1yano. ' 
ç k (\ n o n1 unlarına talebt' alınacaktır. . 
ve Orketi ra Enstrtıma a~ı fuzlüktiır. Yatılı degildir. hteldaler 

2 - Konservatuva~ ~unT hail için Knelik bır Qcrct verılır • 
bir abul sın vına t bıdı~ .• a 1 1936 puarteai eUnllne k d r okul 

3 - 1,t kliler. S Teşr-nıedvv~ Bu ıniiracaatta qacıda ıstenilen 
})" t lı ne b ş vurmalı !r r. d 

· ·ımeıı Jizım ır. 
ve ikalan bı likte ~etn, . . 1 uıdyJe) 

:ı) Dir hal tercumesı (~ndı e y 
b) Nufuı hüviyet cuzdanı 
c) Sıhhat raporu la . • ebeveynlerinin tah iri mu· 
d) Kur.ük yaşta bulunan r ıÇUI 

vafak.atil k kek talebenin yaşı en aıpiı 18 ve kız ta· 
4 - San derıı a aca er 

lebenin 16 dır. lan 6 Te rinicnel l!U6 alı CÜ· 
S - Konitrvata.ıvar bbul 5ıııav da baflryaca.kttl'· 

nu müzik öl:retınen okulunda. ~t 91 okul Direktörlufwıe milra-
6 - Fazla tafsilat almak ısuyen er 2.-4558 

Caat edcbilır1er. (1058) -
P. T. T. Levazım 

Müdürlüğünden : 
"teferruatı tapalı 

l - Jkj ;ode• kısa dl1ga1ı telsiz abue cıbu• 
zarfla e sıltm ye konulmuştur. .ı.ı, .. t ttıniıat 1500 1 ır. 

2 · L • ..ı .. ı 20.000 aıuv-- ( c ) n 
- !MuJıammell ~ 6 l rıhı e m ı ı 

3 - Ek ı tme 6 tkincite rı 9 ı Mudur'D uade t plaıt cak 
ıaat 15 te An ra"da P. T. T. Umum 
komıs; onda yapılacaktır. • • vua a·ırı aJac.aklan ınak· 

4 - Talipler, temınatl rını ad~re~~kt bunu .e prtnamecic ya
bu.ı veya kanunen muteber t~ . c k ol k palı v mu • 
.ııtı belg 1er1e teklif mektubu u ıhtıv\ d komi yo a tcahm ede· 
hürıu "'aı tlar muki'ır urıbtc ıaat ıs e a r . 
C:eklerdır. ka uıı ve refcrnnılan b.aiı: 

S - T Jipler. mutcahhitlık ehhyct vaıa 
ola 1d rdır. , ' va ım Mudurlu un en fstanbulcüı 

6 - Ş rtn m lcr Ankara d e r k ,. ı le e ı • 
kvazıın Aym) at muav.inll~indeP par(~) 2-4 3 

Ankara P. T. T. .. . . ...,.. d . 
&şmüduı·lugun en · 

f olu yapılarak ba yol 
Anbzadan Kays ·ye yeni bir tele on y konu masrna açıl· 

25·9 936 tarıhınde An ara, Kırıkkale ye ~;~;4Z num aya veya 
~ .. ştır. Konupsak istjyen uyaı halkın ' 2--46 9 
eJeraf g'i"elerine mur c atları. ( 1161) 

lacaktır. 
4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek 

ve alacaktan makbuz veya kanunen muteber temınat mektubunu ve 
prtnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ıhtiva edecek olan 
kapalı ve mllhUrUl zarfları mezkQ.r tanhe .mUaadif aalı ~UnU tut 
on dorde kadar aozil geçen komisyona tcıılım edeceklerdır. 

s - Ekıultmeye i itrak edecekler muteahhıtlık yapabılecekle· 
rine dair ve ka gösterme e mecburdular. 

6 - Şartname} r Ankarad leva ım mudurlu&ilnden lstanbulda 
levazım. aynı yat muavınlı ıncl n parasız olarak verilecektir. 

(815) 2--4242 

Açık eksiltme ilanı : 

E .. ki ehir .. ıtma fücadele 
Koıni .., onu Başkanlığından : 

e ıf evrakı ııtma mucadele r la-

k p anın malıye ve nealne yatırtl· 
alın rak ıbrazı 1 ımdır. (1480) 

2--4542 

Ankara Ceza~" i 
J)irektörlüğüııden : 

Ankara ceza evinin 93 malı ernesi ıhtiyacı ic:in (30) bin kilo 
yerlı kok kömuru (25) bın kıl me c komüru, (45) lnn kılo lurıtmıt 
mcte odunu lie (500) Jnlo kmlmıı çıra 16 ıün muddetle açık ek • 
salt11'1eye konulmu tur. 

İstek1ilerin °0 7,5 teminatı muvakkate akçeaı olan (220) hra (88) 
kuruşluk ban'ka mektubu ve a o mıkdar paraam Ankara Defterdar· 
lı~ı vemesmc ) atmldı ma daır m kbuzlarıyle bırlıkte yevmı ıha
le olan 13-10-936 uı ıhıne musa ıf a lı ı nü aaat 15 te Ankara Cu
murı)et Müddeı Umumılıeınde mut te lı:ıl komıı ona prtnameyi 
gorm k ve f zla ı ah t alm ı ıyen erın Cebecıde Ceuevı dırek· 
torlu une muraca ttarı h n olunur. (1101) 2-4608 

Milli üdafaa 
Deniz merkez satın alına Komisyonundan; 

ı - Tabmın edil n bcd h 9 50 1 ra olan eomme ve betonarme 
mazot tankları kapalı zar a m a a ko muttur 

2 - Jıtunakau 4 2 t f 9J6 arş ha & nü saat 14 de Anura· 
da Mılh mudafu vekiletJ ına11nd ı k maayonumu~ yapılacak-
tır. 

3 - Bu ek iltme e aıd YU3 k ıunl rdır: 
ı - Eksiltme ıartnam ıı 
2- R~imkr. 
3 _ Umumt ve fennt t me 

Bu vesaıkı 11tıycnler (49) lı a mu lı:ıd hrr gun komisyondan 

alabilarJer. 
4 _Münakasaya iftırak edecek talıblcnn: 

a) 42832 ürabk temınat .-ktubl n. 
b) Şimdiye kadar uprl SOO 000 lıral k betonarme YCya tank lfİ• 

n· " ınaane ıtını muvaffakiyctk yaptıtı hakkında Nafia Yelriletin· 
d n tasc!ik11 bir vesika ibraz etm • 

c) .Aapri JOO 000 liralık mali iktıdatı bulunduiu hakkında mil· 
Jı banka1area ftrlhni1 bir mali v ıka ıbraz et:aaeai. 

d) Biz.ut diplomalı mubcndıı rcya mimar olmuı .. eya bunlarla 
nibfterelwı teklil yapıp mukavelcyı bırlikte unu etmeleri 

e) Arni umanda bü.zat makıne teaasab yapmata ehil olclufuna 
dair naha vekiletınu mu..,,...k hır vesika abru ftmeei ye y&Jaud 
her nen makine teııaatım yapmafa muktedir bir makine mUllaM1ilİ 
ile mcai birliii 1apınuı Ye bununla keza muttertkeıt ınulra•ele,. 
ımza etmeı' 

1) 2490 ayılı kanunu 2 ve 3. cu maddelerinde yazıb YH&iki 
abraz etmcsı mecbu ıdır. 

5 - Munalrauya 1ftira.k edecek ccnebı firmaların da 4 cu mad· 
dede yuıh vcaiki ibru. etmeleri mechurıdır. 

6 - :Mu akasaya 'ftlrak edecelderın arflarını 4 2. t ş. çarp 
ıwıu uaıru ıout l J e kadu komıqona vermıt bulunm ları lbımdır. 
Bu .saatten sonra verilen urIJar kabul ed lmıye e ı gıbi ıarflann 
posta ile cond rüınc ındcn mute~llit olarak postada vukubut n ta-
ahhur da nuan ıubare aıınmıyacaktu (9U) 2-4431 

l\la]i, e ' ' ekaletinden: 
Pazarlık ilanı · 

l E vlet 
lan depo bina11 ıkına ı inp t (Çatlaln kıri takvı e b rmc 
m snet ya ima ı tr ç ların 1 hı ... a, ba a a ve bo:va ıılerı ın a
atJ ) lrqif bedeli 2095 • ra IO kuruıtıar. 

_ Bu qe aıc, prtnaınel r ve eYrak tunlardır: 
a) Ebtıtme prtnatnHı. 
b) Jllukavde p OJelİ. 
c) H u.t ve f ti prtn m • 
d) ltqif cetveli. 
e) Proje •e crafık 

Bu evrakı gormek ve fa la i h t almak *i:reıüer maliye wekileti 
m ı emlik müdurlu üne mu ac at ~tm lıdir. 

J - n•wc 16 T. nftl 19J6 cuma ctini1 uat IS ele ...ıiye we
k 1 tı maili emlik mUdurlüğilnde yapılacaktır. 

4 _ ~ aç* artn'lll9 aaretıyle yap lacaktır. 
s - ıa.1twe,. precck iateldina 157 lira 15 bnlt munkkat t.e• 

mlnat yatmmt olma11 ve Ankara naha mOdUrlUf nden ehliyet veal-
ka rnr ıöstermeıa lbımcbr (1140) 2-46 3 

SAYFA i 

Başvekalet Dair v I.ıevazım 
l\lüdörlüğünden : 

1 - E ıltmeye k nul n i , on dört bin Jıtrc bensin 
2 - İhale •• açık c ıltme sur tiyle yapılacaktır. · 
3 - Tahmın edılen bedelı (uç bin yedi yüz ackacn) 1f adı 
4 - Eksıltme 14110 19 6 çarşamba cU.nU saat on beı~e ~İveltl

let levazım mudurlü undef<l ekıultme komııyonunda yapılacaktır. 
• 5 - M~vakkat temınatı ıkı yilz ıckıen üç lira elli kuruıtur. Rk

aıltme>'.e g_ırecekler bu parayı malıye ~crkez muhuel>ecilili vun.ı .. 
ne tealım ılc alacakları makbuz ıle bırlıkte komilyona mUracaat ecle
ceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamui levazım müdurlü ünde görülebilir. 
(1112) 2--4635 

Harita Gen l Direktörlüğünden : 
l - Şartnameleri yrı ayrı yapılmış harta genel dire1rt8rfflgQ 

kıta erleri için aaığıda yazılı (B) kalem yiyecek açık ekaıltme ile 
&atın alınacaktır. 

2 - htcklıler teraltt anl malc Uzere her gUn ve clcıiltmeye gir~ 
ceklerin de muvakkat tcnnn t makbuzlariyle yuıh gün ve saatler. 
de Cebecide h rta genel dir kt lUgU satın alma komisyonuna ıel· 
melcrl. (959) 
Muhammen 

bedel 
Lira knı 

350 00 
420 00 
360 00 

c;n l 

Bul ur 
Mcrcım k 
Kuru f 1) 

kkat T. ihale 
l ırn kru' tarıhi 

26 25 5 10 936 
31 50 S.10.936 
27 00 5 10 9 6 

2-4441 

günU u" 
pa artesi 13 
pa arteıi 14 
pazartesi 1 S 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde bududlarr _.rtnunedc 

ya ılı T••h tepe, Kanlı punar ve Karanlık dere Kırı , Tefen Dn • 
let ormanı lcıtalınndan 162-292 ıayrl mamQI metre mildba muadıl 
237 adet devrık çam atacı 15 ıUn müddetle açık arttırmaya koaul
muttur. 

2 - Arttırma 14-10-936 çarpmba .RUnU 111t ıs de Ankara orm.n 
mUdUrJU ünde yapılacaktır. 

3 - Beher pyri mamQI metre miklbı 300 kuruıtur. 
4 - Muvakkat teminat 36 lira 50 kuruttur. 
5 - Şartname ve mukavele projeaini ı~nnek latiyenlerla •u 

muddet i9inde her ıUn Ankara orman mUdtlrlUIUne ve Kmlcm
mam omuın 1dareaıne mUracaat edebillrler. (ll35) 2-4111 

P. T. T.B. eLe: üdürlügündeo : 
Ambar ihtiyacı S0.000 tane 2 No. lu demlnls porselen fincan 

kapalı nrfla eluiltmeye konulmuttur. 
Ek11ltmc 14-10-936 tarihinde ve IUt 15 de Ankarada P. T. T, 

Umumi MüdürlUfUnde toplanacak komlıyonda yapılacaktır. 
Fincanların muhammen deleri 7200 liradır. Talipler 540 lira· 

dan ıbaret muYakkat teminatlarını ldaremls uıneıine teıllm •· 
cck ve alaeaklan makbuz veya kanunen muteber Banka tcmlut 
mektubu ve prtnamede yazılı bel derle tcldij mektubunu Uatt.a 
edecek olan kap h ve mUhUrlu r.arftın muk\l.f tarıhe tendUf eden 
ça amba günü aaat 14 de kadar ıozU ~çen "omisyon reiıli.iia 
vcrc"ldcrılar 

fartnameler Aalrarada Len.um JılUdUrlUll ile letanbulcla Le
vuım Ayniyat mua•lnlllinden paraıaı olarak wenlecelıtlr. (iM) 

2-4019 

------------------------------------
Çocuk E irgeme 

Genel 
urumu 
1 rk zinden: 

Çocuk Sarayı caddeıinde yaptırılacak •partnnan, ılnema, yu
havuıu ve praj bınalarını ait ln ... tın ihale ,tirülen Hlıaa Oaerl
ne 12.10 1936 puartes1 &linU tut 14 de talik edµmiıtir. 

af ia kaletinden: 
Derince'de tra..ers fabrikalı aabManda yaptmlaıcM bir .....ı 

blnuı kapalı zarf ueuliylc müaaknlya koaubnuftur. 
l - Münakua 19-10-936 puartcti ıünU ... t 15 de Aıatura'da •· 

iıa Vtıklleti demiryollar iDtUt dairninckld mUnabu ~,.. 
nuaıQ yapdacalrtu. 

2 - Bu itin muhmnmen becletl (IOSOO) llraclır. 
3 - )(uftkbt temiaat (717.JO) liradır. 
4 - lfA•klM ...-ıa eti Ye .ur nnk w.cwa olarak demiryol

lar intUt daire.u.daı ahmbllir. 
5 - Bu ekaUtmeye ılrmek ı.tiymler 2490 No lı kuun muclW• 

u ibruma mtebur oldukları nrô •e yeeikalırla 7·5-936 tarlbU .. 
3297 No. lı cemal putecle llln edilen talimata ııre Nafıa V...,._ 
tindm ftrilmi4 ..Uteıhhhlik •Hika11nı •e fiıt t81ıfıni havi sarfla· 
rmı mezkur kanunun tarifatı daireıınce huırlıyarak 19-10.93G pe· 
ı:arteai ~nU saat Udye le dar in~at mUn kasa komisyonuna mııık· 
buz mukabilinde vumelcrJ llzımdar. (l 134) 2-4'1a4 

KREM BALSAM iN 

Kumral, S n ın, E mer her tene tevafuk eden yeglne ..... 
Juemlerd r. C&lcli beller, Çil, Leke ve 8'wı1celerl \.lıa(left i .. 
eder. Yarım asıra nbcrl kıbar malıfellerın takdir ıle kuıı.. 
dılcları aıhht gU elli'lr mmleridır. 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKiLDE TAKDİM EDI 
1 - Crem Bal....ıa '1•1'• CftC t~ln ,,.dbe ftlltı" 
2 - Krem h,lym!a yap.. ~ jpll -,.. ..wJ 
3 - Krem Balsamın acı badem gUndUz için hcJU .r~nwı 
4 - Krem Balaamln ICI Wem pce tp. ,,.._ --*iL 

lNGILlZ KANZUK ECZANESİ. 
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SAYFA 8 
uı;us 

•• u 
TÜRK ANTRASITI 

AnkaraVı l{ömür Pahalılığından Kurtardı 

EVSAFI: 

Maltızda: yanar, Pitlriddir başka koklarda tiu evsaf yoktur. 

Sobada ve Kalorilerde: ısıtıcıdır, duman ve kokusu yoktur, cüruf 

bırakmaz. külü diğer koklardan çok az ve kalorisi 7200 dUr. 

Yabancı ve verli koklardan üstünlüğünü tecrübe ispat eder. Gc~ 
ljCll mevsim kullananlardan sorunuz. 

-

c:ı .80 
c::ı o 

FlAT s 
"(Depoda teslim: 2 

SATIŞ MERKEZLERİ: 
Yenigehir Ali Nazmi apaıtm.anr No. 3 

Bomonti Bahçesinde Depo 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
Ankara Memurlar kooperatifi 

Yeni açılan: M4DEN KÖMfl'RO lŞLERl T. A. Ş. SATIŞ BÜROSUNDAN Telefon: 1162 

• 
• 

c·· ı··k ka ı ____ _......_ __ ı ................. 
un u sa mevcudunu k . 

z ıymınetlı eşya ve evralmıız ıçın 

. 1MN1 YET-· 
He.- lioyda kiralık kasalar - Senelik 3 ı· 

. ıradan - 16 liraya kadar - Ml'llrem daireler. 

Ankara el İş eri sergisi 
komitesinden: 

SerITT.ye istirak et ı · . . 
• 

0 
, ıne i ıstıyeııler teslım edecelc-

len eşyayı her !!fuı t ·k·d .. • 
. .. o saa .ı ı en dorde lcadar ser!!! 

evıııe muracaat edehilirleı·. 

Kiralık Ev 
Yenişehir Şurayı Devlet ar• 

liasr, Dikmen caddesi. 
Telefon: 3470 den 138 

2-4716 

Satılık Tahta 
Akköprüde Yeni Han yanın

da tavan ve kiremit altı çam tah
taları ucuz fiatla satılmaktadır. 

2-4717 

Satılık Radyo ve 
Gramofon 

8 lambalı Pilot markalı bir 
radyo ve sahibinin sesi möbl bir 
gramafon ucuz satılıktır. iste
yenler her gün Yenişehirde Se· 
lanik caddesinde 49 nda 17.19 
arasında görebilirler. 2-4713 

Kiralık Ev 
Yenişehir Akaretler ca~?e~i 

Düzenli sokak N o. 20 her türlü 
konforu havi müstakil beş odalı 
ev kiralıktır. Taliplerin içinde
kilere müracaatları. .!-4741 

Kiralık Daire 
Yenişehirde emniyet abidesi 

parka nazır müdafaa caddesi üs
tünde dört yatak odası, salon, 
yemek odası çamaşırlık, üç ?iz
metçi odası, bütün konforıyle 
bir daire kiralıktır. 

Telefon: 3618. 2-3740 

Satılık Arazi 
Ankarada Muhafız Alayının 

halen bulunduğu (İmar dahili· 
dir) arazinin bir kısmı bir dö
nümden aŞıağı olmamak üzere 
münasib fiatla satılıktır. Tele-
fon: 2285 2-4742 

Kiralık Kat 
Yenişehir Kocatepede su de· 

posu şarkında manzarası iyi beş 
oda hela, mutfak, banyo ve , . 
bütün konforu mevcut olan bır 
kat kiralıktır. İçindekilere ve 
yahut 2580 telefona müracaat. 

2- 4708 

İmtiyaz ııahibl ve Başmu
harriri if alih Rıfkı ATAY • 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 

Valiliğin. . ""'. d . Ankara en • tı 
anı y• ı _ Onuncu Yıl, Etimesut, ve -~ızıtcahaın 230 ,,r dl 

heleri için beherinin fiat dörder yuz kuruştan det tef 
iskarpinle bir tanesinin fiatı 70 kuruştan ıos a 
edilecektir. . rn ı;ııu 

ı - Yukarda miktarı yazılı Uç cın~ eşyan etiyle 
1959 lira 50 kuruş olduğu için açık eksıltme sur dl 
nacaktır. .. .. saat ı5 

3 _ Eksiltme işi 15-10-936 perşembe gunu k ve ·il' 
nasındaki Encümeni daimi odasmda yapı~aca ıah"!ı 
zılı muhammen bedelin % 7,5 ni~betinde!<ı .P:I:' ettir• 
ka mektubunu ibraz edenler eksıltmeye ıştır şartıt 
husus hakkında daha ~.tr~.flı ~alfı~at .. ~ıı_nak v~racaatıat't 
istiyenlerin Ankara Kultur Dırektorluglin~~732 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara doğum ve çocuk 

bakunevi 
çocuk mütehassısı 

Çocuk Sarayı karşısı Bay 
İbrahim apartımanı No: 3 

Telefon: 3951 

Her gün üçten sonra has
talarını kabul eder. 

ZAYİ 
1933 yılında Eskişehir (eski 

Sivrihisar yeni Cumuriyet) ok~
lundan aldığım şehadetnamemı 
kaybettim. Yenisini alacağım • 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

312 Kutsi Küflil 

ZAYİ 
Memurlar koperatif şirketi • 

ne ait 1705 No. mqvakkat hisse 
senedini zayi ettim yenisini ala· 
cağımdan eskisinni hükmü yok- ~ 
tur. 

Harita muhasebe birinci mü
meyyizliğinden mütekait 

Taha 
. 2-4736 

ZAYİ 
Ankara nüfus müdürlüğün • 

den aldığım nüfus kağıdımı 
kaybettim. Yenisini alacağım • 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Türkan 
2-4738 

Kiralık daire 

Kirab1' 

Nasuhi BAYDAR Ko:>peratif arkasında Afyon 
Çankırı caddesi civarında apartmanının 2 inci katı kira • 

Ulus Basımevinde basılmıştrr. lıkıtr. İş bankasında B. Ata Ev-

Yeni 
Bugün saat (1) matinelerinden 

itibaren 
SENENİN EN MUVAFFAK ESERİ 

MONTE KRİSTO KONTESi 

Canlandıran: 
Sinema aleminin en büyük yıldızı 

BİRGITTE HELM 

SAADET: Charles Boyer 

Kültür Bakanlığı tarafın •• •• 

danbastınlan Butun mektep kitabları geldi. Halil Naciden alınız. 


