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Giirıdı·lik. 

1 kE~DERO Vt: A TAKY 
l\1E~F:l~E. I 

Hariciye Vekilimiz Dokt~r 
Araı'ın Milletler Ct!miyeti komıs
Yonunda franıız Hariciye Nazırı 
Mösyö Delbos'un beyanatı müna
aebetiyle söylediği sözler, türk 
ınilletinin en derin hiasiyatına 
tercüman olmuttur. Günlerden • 
beri türk basınının bu mesele et-
1'fında gö'6terdiği pek haklı alaka 
•e gazetelerimizde çıkan yazılar, 
Doktor Araı'ın ağzında resmi bir 
İfade bulmuı oldu. Daha milli ~i
'4 hududları çizilirken ~e dun: 
Yaya ilin edildiği veçhıle yeni 
Türkiye'nin hiç bir .mem~.t 
haidcında emperyalist bır . cff!tü• 
ceai yoktur. Hiç bir devletın ıç ve 
dı• zif ından istifade ederek. sı
nırlarımızı daha ziyade genıtlet-
rnek fikrinde değiliz .. 

Her milletin ancak hür ve mus
takil ol.-~ k inkitaf edebileceği ve 
Tütkiye'nin de ulusal arnırl~ 
İçinde yükselmek inanı ve emelı 
Kamilizmin taharüz eden anav_a
aıflarındandır. Şu hale ıöre ltız, 
Antakya ve lakerlderon'u memle: 
kete ilhak etmek .uretiyle yent 
bir yer kazanmaktan ziyade müta· 
relledenberi yabancı ellel'de ~ 
ve türklerle meıldbı olan bır va~ 
t parçaaınnı hiç olmau& kendı 
ıt:°ncHn• yabancı bir .t~ir olm~
sdlll refah ve huzur ıçınde mı!li 
üiküailne doirv yürümesini temın 
etmek istiyoruz. Türkiye, en mü
him parçalan daha düıman i11ali 
altında bulunduiu sırada, mem
leket bütün varlıiiyle istiklalini 
kurtarmağa çalıtırken, bu me~~.le~ 
ye ne kadar ehemiyet verdıgını 
Ye bunun üzerinde ne kadar has
iM bulunduğunu Ankara itilaf na
ıne.i yapılırken göatermitti. Me
~lenin böyle bir tarihi olduğunu 
bilenler bu m~selenin, bizim için, 
ne kad~r hayati olduğunu hiç fÜP
he yok ki pek iyi takdir ederler. 

Hal böyle iken, telgraf hava· 
diılerine ıöre franıız ıörütleri: 
nin iti bafka noktadan. ince~i!ı 
~ılmaktadır. Türkıye h!'~ 
IQeıti, bütün Suriye hududları ıçtn-
de Milletler Cemiyeti namına 
IDanclater devlet olan franıız hü
lcüa.etiyle yaptıi• anlatmada 
.Wnldi fekli kabul etmifli. Artık 
f!anaız ve.ayetinden •.ıyrılan s~ 
"'*Ye' ele yeni ve esaslı bır t~d~I 
0 lurken aynı &nlatınanın yem b'!· 
launete devredilip edilmiyeceiı 
lbeleleai hakikaten üstünde duru· 
·~ hukuki bir noktadır· Çünkü 
hQİna kanaatimize ıöre Antakya 
~e lıkenderon ınuhtariyeti Suri : 
)eyi idare eden franıız hüküınel• 
~raf ınclan bu yerler ahaliıi~ v.e
ıtlaıiı aade bir imtiyaz degıldır. 
~ir bafka devlet ile yani Türkiye 
1~ Y•pılmıt bır akdin mahsulü.: 
dür. Şu hale göre, bu hukuk bü-
t~ •ecibeleriyle Suriyeye devre
dilıı\en Türkiyenin de her halde 
IQuvafakatini almak icab eder. 
~letler hukukunda buna da~r 
'-•aaller çoktur. Türkiye Cumunf:i bir uırlrk büyük bir müatem· 
I .e .devletine kendi kan .kardet· 
lcfllt1tıın mukadderatını teslım eder· 
ee o kadar büyük bir endite dur

t-1abilirdi. Fakat heııüz idarecı-
ılt aalahiyetini yeni almağa çah· 
~ •e idare etmek sanatında tec· 
'liibe.i olmıyan Suriye ıibi bir 
i:-•lekete, yurddatlarının mu-

dderatını tealim etmemek husu· 
~ ciddi bir endite ıöıterirse 

hak vermek lizımgelir. 
~ "~~letlerin karıılıklı barıt i_çi~
litı. ıkaelmelerini bir ülkü bıldı· 

1 Yazılarından ve nutuklann-

Türk endüstricilerine tak 
dir ve öğütlerini bildirdi 

Takib ettiğimiz siyasetin icra vasıtası Sümer Bank 
ve onun ilk ve mükemmel eseri Kayseri bez fahri-

kasıdır.,, 

Başb.:1hn Adına'd• saatlercı tetkikatta bulundı gu ı lah istasyonundıa ,ıbr}en 
Jara birka' nıü/jhazımı s6ylemd istt-
11111: 

Başbalcın lsmet lnonu, Elaıizdtn 
doMrltrlu:n bir gunlerıni Kaystrıde 
gcçirmışltı ve cvelce programlarına al· 
dıkları gıbi Sumer Bankın Kayseride· 
ki bez fabrıkasrnı tctkık ve tef ti§ et
mı lerd" Fıbr1lıayı luırulduJıtan .oara 
ıllc del• dyıret "'.,, • .,.....,, iç bu
çuk ııaat suren bu teltıjltTJnde bOtDn 
şııbcltrı ayrı ayrı tetkılc etmı1/er ve 
f abrıka ı ı ve memur/arın• ard irtım•f 
ttştkkul ve ıcsıslcıle yakındın alik•· 
dar olnıu~lardır. Tetkiklerinden mem
nuniyet duyan Başbakan, tahassüsleri· 
11i Sumer Banka ve fabrikaya bitıb e
den aşagıdaki kıymetli iiade ve dırel· 
tıl /eriyle tesbit etmiılerdir• 

• 1K11y eri Hez Fıbrikısını, yapısı bit· 
tikttl1, tanıımlınmış eser olarak işle
me"' yoluna girdikten sonra ille del• 
bugUn gördum. Fıbrıb iyi ınıl•eme 
ile kuralmuıtur. Buau vDcuda ıetirea
ler milcemmel bir enr meydam ,,1ıu. 
malı ıçın iyi rürei ve ıııimle plıJllU,. 
Jırdır. lfin maddi taralı için olduju 
lcadar ba doat v• .,,.,ını taralı .. için de 
kuranları tı~kkür ttmti borcumdur. 

Bundın sonra f)u lıbrikıd.ı çalıpa-

Selanik 
milletlerarası 
panayırında 

Türk pavyonu birinciliği 
kazandr 

Bu) uk bir m mnuniyetle haber al

dıgımıza goıe Sel nık nulletl~rarası 
panayırında türk pavyonu. • J~r& ta a
f ından birinci olarak seçılnn9tır. SU
m r Bank ve lı Bankuı mamulitı da 
alt ı, diğer nlallanmıu da buyWc ma· 

dalyalar verilmıttir. 

dan anladıjımız (Leon Blum) hü
kümebnin, Sunye itini artık kati 
bir neticeye bailarken istikbalde 
daimi bir niza kaynaiı tetkıl ede
cek olan bu itle bizim ıayet hu .. 
kukl ve mantıki olan id iamızı 
her halde ıöz önünde bu!un~· 
caiını ve baldnmızm yenne ıeta
rilmesine çalııacafını mnmakta 
devam ediyoruz. orOKA 

Necihali K ~ 

Biıim ideılltriml•in ;, vıtına kar-
şı ödemege çalı tıgımı• borçların biıı 

de Turkıyeyı endüstrilcştırıncktır. 

Jleıalaeti11JJ~a r,lablı ~ uıoı,-tlı 
I• ç • • _, 111tu;waL Bu 
kanııtle tdib •ttiliml• •lyuetın ıcra 
yasıtası Sümer Bank ve onun J/k ve 
mukem~l eseri Kıy erı Bez Fıbrilıa· 
sıdır. Kıyseri Be• Fıbrıkısınıa cndüs
trıye ve Sümtr Bınk eNr/erine bir ör
ntlc olması ''in biç bir '"'•kirlıkta11 

( Sonu S ıaci sayladı ) 

Bug n bıflıyacı1r ve on Oç 1ıılta 
dev m edecek olan onb har at yarı~la
rının bırıncır.ı öileden aıonrı 13,JO da 
Ankara ıpodromunda yıpılacıktır. 
DunlciJ sıyrmızdı. bırinci sınıf terıbQn
lere ı/lvı edıldıgını yarmıı olduğumu• 
bin lcışılık yeni lc111m yandaki resımde 
görülmektedır. J lıınci rtsım. iılabalı• 
ı• sebebıyıt verı/memeJc 'Çın bırıblrın
den ayrılın bırın ı mevkı müfterek b,. 
hıs gııelerınden on •ltt tane ıdır. Yu
brda ııvlı penctrtsınd•a sDkunetl• 
bıbn at, bag6n lroşularını seyred~ 
tımıs hallı anlardan biridir. KOfUl•t 
l111ıkın4•ki yuımnı yatı• bu sDUUJI.,. 

dı olıvy~1Uı1J11. 
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Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır 

x HER YERDE s KURUŞ 

Faşi t hükümetlerin ihtilalcilere nasıl 
bir yardım ttiklerini anlatan 

neşredildi l>eyanııam 
Sen • Jan do Luz, 3 (A.A.) - Vıt· 

tonadan gelen Uç tayarc~. hUkumet kuv
vetlennın bulunduf u Liban ilzerıne 25 
bomba atmışlardır. Halkevi ile bir mek· 
teb yıkılmış, bir kaç kişi olmüş ve yara-
lanmıştır. Söylenildiğine göre hukümet 
kuvvetlen nasyonaliıtlerin bir hucumu· 
m ugramış ve fakat puıkurtmUş ve9Li· 
band kı müdafaa hatlarını tahkim et
ıtuflerdır. 

Jhıilil<'ilt•re )&pılan yardımlar 
Cenevre, 3 (AA.) - Geçen &iln 

matbuata venlen ve ademi mi.ıdahale it• 
tiCalurun çağnenmcai baklandaki nota••· 
nı tamarnlıyarak hUkUmeti namına ha
reket eden ııpanyol ddegaıyonu, bugUn 
yeni bir beyanname neıretmiştir. 8 a
guıto• ıle 22 eylul arasında vukubulan 
hidıselerJ bahis mevzuu eden bu beyan· 
namede c cümle denıliyor ki: 

29 cylulde l 2 buyilk alman tayyarc
sı Tetuana gclmıt ve Lc1ion ctran1cr ala 
yının Scval'e naklındt kullanılmı tır. 

12 cylulde Trieıtedcn gelen Alııton J
talyan g m"aı Tctuana a ktilmu tayya
reler, bombalar ve salah getırmı tir. 
Bund n batka Uç İtalyan bombardıman 
tayarcai Mayork adaaınt &elmi tı Ce-
navadan gelen Ncrcit ıemiıi bu Jımana 
360 ton barb malzemesi ve czcumlc bil· 
yük çapta bombalar nekletmiş bulun
makta idi. 

• SokUtmiış bir vaziyette olup Hamburg 
lımanından yUklcnmiş olan 14 tayyare, 
Port ld d n Sevil'e ıetirilmıştir. 27 ey
i ld Llllbondan lapuyol hududu• harb 
mal emeıl zehirli rular nckl dUm tir. 
Bu malzeme İtalyadan celmlttir. 

1 \ eçten i panyol i~çilerine 
}ardım 

1 

Stokholm, 3 (A.A.) _ tıvcç iıçileri 

scndıkaaı tara(ından iıpanyol markıiat· 

]eri için yapılan iane neticesinde 80.000 

kuron toplanmı tır. Bundan bir muddet 
evvel bu scndıka İspanyaya 50 bın kıt .. 
ronluk bır yardım yollamı u. 

Hir işçi 8H) lavmın anlaatıklan 
Londra, 3 (A.A.) - Madrıdde yap. 

tığı bır seyahatten donen işçi aaylay 
( Sonu S ıncı sayfada ) 

ŞAYİALARA GÖRE 

B. Grandi fa i t gene) 
kret ri olacak 

Roma, 3 (A 
A.) - Kuvvetle 
dolaşan ~yiala

ra göre,. İtalya· 
nın 14ondra bil· 
yük elçisi Bay 
Grandı f 1 t 

Roma 3 (AA) - İtalyanın Lond
ra bUyUk elçısa Grandı'nın gcrı Çil ırıla. 
cagı teeyyud etmcktedır. Bundan batka 
fa ı tlcrın Romayı yuruyuşu tarihı °"' 
lan 28 ılk tc rın muna cbetiylc faşıııt 1• 

ı.ra ıelenJe 1 acauwla da bilyiik dei'filto 
Wder yapılıca beyan olunuyor 

lıaf)a kıraHıgı imı,aratorhak mc 
olU)Or? 

R ma 3 (A.A.) - lta1ya kırallıgın n 
bir ımparatorlu a ve hukumct reı lı lım 
nin de bir pnıöhych c tahvıli mcv uU 
bahıolmaktadır. 

.. ...,.. __ 
ıiıılıııfııiiii ........ ~ ~t Vdrl I d n 

Bugün 13.30 da Ankara 
ipodromunda .. haşlıyor 
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Sokrat 'e karı..;ı 

Meşhur yunan filozofu Sokrat, o kadar güzel, zarif ve rıdkteli lionu

şurdu ki bütün dostları bir iki söz söylesin cliye ağzrna bakarlardı. Sok

rat'rn sözlerinden bir ~y anlamayan, hatta o konuşurken cam sıkılan biri
si varsa o da karısı Ksantip'di. 

Bir gün kadının kocasına karşı hiddeti o derccey<! vardı ki büyük fi

lozof, bır takım dostları ile birlikte evinin önünde dururken ona ağza alın
nuyacak sözlerle hücum etti. Sokrat hiç öfkelenmiyor, rengim bile deği.<j· 
tirmiyordıı. Nihayet karısı hiddetle elindeki bakraçtaki suyu, kocas111m 
üzerine dökrı1. 

Solcrat, h.,la sakindi Yalnız gülümsiycrek dedi ki: 

- Bu kadar gök ~ıirültüsünden sonra böyle bir yağmur lazımdı! 

Lo)tJ Corcun LahaM 

Loyd Corc'un babası, bir seyyar satıcı idi. Satacağı malları bir eşeğin 
çektiği bir arabaya koyar, köy köy dolaş~rdr. 

1917 senesinde Loyd Corc, kendi memleketinde bir nutuk söylerken a-

damın biri, ayağa kalkarak diplomatrn sözünü kesti ve bağırdı: ( • 

- Sen de kim oluyorsun, bazirganın oğlu? Ben senin babanın C§ekle 

çekilen bir araba içinde memleket memleket dolaşıp öteberi sattığını bili
yorum. 

Loyd Corc, cevab verdi: 

- Bildiğfoe eminim. Ben de o e§eği ve o küçük kırnıızı arabayı biliyo· 
rum. Şimdi kırmızı araba bendedir. Babamdan kalma bir hatıra olarak onu 
saklıyorum. 

SoI?ra, eliyle kendi$ine çatan adamı göstererek sözüne devam etti: 
- Fakat bugüne gelinceye kadar eşeğin ne olduğunu bilmiyordum. 

Fena yazı . fena yum urta 

Eski sefirlerden Walter Page, bir zaman bir dergi çıfarıyor, ve biitün 
dergi sahipleri gibi her halta, heveskD.rlardan birçok hikayeler, makaleler 
alıyordu. Bir defa, yazısım geriye çevirdiği bir kadından şöyle bir mek
tup aldı: 

'' .... geçen halta geri çevirdiğiniz hikayemi, okumadan yolladığınızr 
anla<Jığrm için tekrar gönderiyoru111. Sizi tecrübe etmek için 18, 19 ve lO 

inci sayfaları birbirine yapıştırmıştım. Gönderdiğiniz zaman gene bu 
sayfalar yapışıktı ... ,, 

Page, gene bu sayfaları açmadan geri gönderdiği müs~·cddenin arlia
sına şu satırları yazdı: 

"Madam, sabahleyin kahvesltı sofrasrnda, kırdığım bazı yumurtalaun 
fena olduğunu anlamakltğım için hepsini yemem icab etmez ... ,. 

fark Tw·) n 'in CCl aLı 

Amerikanın meşhur mizah muharriri Mark Tveyn, bir gün komşusun
dan, okumak için iğreti birkaç kitab istedi. Komşusu nezaketsiz bir adam
dı; dedi kı': 

- Ben kitablarrmı kendi liiitüpalıncmde okurum ve k 't ı · 
. ı ap arımın evı-nıın dışına çık.mamasını da bir kaide olarak kabul ettim. 

AraJ:ı11 zaman geçtikten sonra bir giin aynı kom<"u muha . d 
b . _ ' :ı. rrır en çayır ıçmege mahsus olan makası istedi. 

Mark Tveyn de ona şöylece haber göndereli: 

- Çayır makasrnr memnuniyetle size ı•eririm Fakat bu k b . • 
· ma asın enım raytrımrn dışında kullanılmamasını bir kaide olarak kab J • • • • • 

lütfen bunu benim bahçemde kullanrnız! u ettıgıw ı~ın, 
Zarif ihtiyarlık -

Kaclın111 biri AIC'ksandr Düma' a d d' • " 
kat o kadar 21.1rif bir surctt 'h . Y 

1 
e 1 kı: Art•k yaşlanryorsunuz. Fa· 

e ı tıyar ıyorsun k · · 
bunu nasıl yapabiliy<Jr s ::> uz ı sue sormak istiyorum: unuz. ,, 

Meşhur edip şu cevabı verdi: 
B .... 

- utun zamanımı ona veriyorum da ondan Madam. 

Cumuriyet 
bayramına hazırlıl{. 

Alakadar daireler, önümüzdeki 29 
teşrinievelde 13 ünc\i yıldönümünü bü· 
yük bir heyecanla kutlayacağımız cu· 
muriyet bayramına hazırlanmaktadır

lcır. Vekaletler ilk iş olarak yedinci de· 
receye kadar olan memurlarını tesbit 
etmektedirler. Daha şimdiden Başve

kalet kendi teşkiliitındaki memurları 

tesbit ~derok bir liste tanzim etmiş ve 
teşrifat sıralarının tayini için Il~riciyc 
Vekfüetine bildirmiştir. Bu listeye gö
re Başvekaletten sekiz, Diyanet işle· 
:rinden altı, istatistik Umum Müdürlü
ğünden dokuz, Evkaf Umum Müdürlu· 
ğü lden on yedi memur merasime işti· 

rak edeceklerdir. 
Maarif Vekaleti de mekteblerin cu

ni'uriyet bayramı törenine geniş mik· 
yasta iştiraklerine karar vermiş ve bu
nun için icab eden hazırlıklara başla· 
mıştır. 

Ankarada bayram münasebetiyle >·a
pılmakt.a olan törene ve resmi geçide 
mekteblileriınizin ne suretle iştirak e
deceklerini tesbit etmek ve lazım olan 
program! hazırlamak üzere seferberlik 
şubesi müdürü B. Kadri Yaman'ın re
isliğinde bir komisyon kunılmuştur. 

Ankara Maarif Müdürü B. Rahmi Vi
dinel, Erkek Lisesi Müdürü B. Cemal, 
Gazi Lisesi Müdürü B. Necati Aksu, 
Kız Lisesi Müdürü B. Sami, ikinci or
ta mekteb müdürü B. Nimet, İsmetpaşa 
Kız Enstitüsü Mudürü B. Lütfi bu ko
misyona memur edilmiştir. 

Komisyon ilk toplantı~ını, müste· 
ş.tr B. Rrzvan Nafiz'in reisliğinde ya· 
parak bazı kararlar verıni tir. 

DiL KÖŞESİ: 

Dil bayramı dolayısiy!e bir vil(ıyet 
mecmuasında çıkan bir yıızrdan: -

"Şüphesiz ki, Türk, tarihten evvel 
ve tarihten sonra, soysallıkta büyük 
varlıklar yaratmış: dünya soysallığınm 
ilk yayını olmuştur. Böyle üsnomal bir 
ulusun dilde de pek büyük varlıklar 
yaratmış olması çok tab' \dir ." 

''Dfinya soysallrğwın ilk yayını ol
muştur,. denmekle kastedilen mana ne 
dir? Bizim bildiğimiz ''yayrn" kelimesi 
dil cemiyetince "neşriyat" karşılzğı ola· 
rak tavsiye edilmiftir. Su halde "türk 
dünya medeniyetinin ilk neşriyatr ol -
muştur" neyi ifade eder? "Dilde de pek 
büyük varlıklar yaratmak .. !' müphem 
bir yazılış şeklidir. lcab eden kelime 

b • " 1 le'' bulunamayınca cümleye ır var ı 
sıkıştırmak suretiyle işin içinden çı -
kılması pek sık rastlanır bir hal oldu. 

"Tarihten sonra .. tabirinin de yan· 
lış olduğunu kaydedelim. 

* • • 
''Yeni Türk tarihinde bu gerçekleri 

pek iyi görüyor, geçmişteki üstünlü· 
ğümilzü seziyoruz." 

Burada tarihten kastedilen yeni 

ı .. _...._
16 

Rc.ceb• GVNLt.lK TAKViM 1 1 +ürk tarih tezi veya eseri olduğuna gö-
• ..., .... , re bunun açıklanması icab ederdi. Son· 

4 ILKTEŞRIN 1936 PAZAR i ra •'gerçek" kelimesi hakikat karşılrğın· 
da kullanılamaz, gerçek ''doğru'' de· 

1355 ınektir, hiç olmazsa ''gerçeklik," den· l - Ankara - Sıvas yolunun ilk iki yüz kilometrelik $ mek lazımdı. Geçmişteki üstünlüğü-* 20 Eylul 1352 kısmı bitti (1925) $ müz neye nazarandır. Bugünümi1u mi? 

ı • Tabiidir ki muharrir bunu ksstetmi-Hidrellez 15 B Ik 1 ' b · · 
l - a an ararasr hayvan hastalıkları kongresi ts- t yor. Fakat yazının vazıh olmayı.<jr ızı 

1 
tanbulda asıldı. (1927) • teredclüde düşürüyor. Güneşin doğma.. 6 ! Dil hakkındaki bir makalenin ilk 

t 
satITlaunda bu kadar yanlış yapılması 

" batması 17,49 - İş Bankası Zonguldak şubesi açıldı. (928) doğru mu? Ayn yazryı tahlile yarın da 
--------- 1 l w 

- •• ... _____ .................... ___ .. .. _,.. ~t;c;v;;;;a:m::e:G:e:c;:e;g:ı'z: .. ===~:;~;;~~~ 

Bir İngiliz 
gazetecis· 

Planlı 

sanayileşmemizi 

hayranlılila aıııyor 
Geçen pazartesindenbcri Ankarapalas 

otelinde m'safirimiz bulunan "Th,e Fi
nancial Times., mali gazetesinin husu· 
si surette memleketimize sanayi kal
kınmamızı tetkik için gönderdiği mu· 
harrir Mr. O. M. Smiloviçi bir arkada· 
şımızla görii~müştür. 

j 

Mr. O. M. Smilovici 

lngiliz gazetecisi memleketimize 
ilk defa olarak gelmektedir. İstanbul-

da durmıyarak doğruca • kendi tabiri 
ile • memleket l.albinin attığı Aukara-

ya gelmiştir. Gazeteci tehrimizde fç 
Bakanlık matbuat müdürü Dr. Vedad 

Nedim 1 ör'ün delaletiyle finansal aJe. 
mimizle yakından alakadar olmuş, mil

li endüstrimizi kuran müesseselerimizi 

ziyaret etmiştir. 

Arkadaşımızın Türkiyedeki ekono· 

mik kalkınma hakkındaki sualine ceva-

ben demiştir ki; 

''- Türk hükümetinı'n memleketi 

inşa yolundaki faaliyeti o kadar deva

t:ıdır ki buraya gelecek her ecnebiyi 
heyecana dü~üı·memesi knbil değildir. 
Sizin planla, tasarlanmı§ imar faaliyet
leriniz hiç ~üphe yoktur ki yurdunuzu 
direct olarak tez elden sanayileştirecek 
ve netice itib.ıriyle Türkiyeyi ekono
mi cihetinden müreffeh bir mevkie u
laştıracaktır. 

Türk • ingiliz yeni ticaret ve kliring 
anlaşması - ve neticeleri hakkında ne 
dü:;.ündüklerini kendilerine sorduk. Mr. 
Smilovici sözüne devamla demiştir ki: 

''- Londrada iken salahiyettar a-

D ii.~ii n ii şler 
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• de il' Dün gece Halkevın ılı" 
,kasının beşinci çatışına:. 
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Atatürk Türkiyesi 
« City » nin pençeresinden 

rının ikinci imzasını kullanmıştır. S~v: 
yet Rusyayı buglinkU bUyilk sa~ayıcı 
memleket vaziyetine sokan hakıkatte 
City'dir. tngilterenin, hatti dünyanın 
da denebilir, en büyük finins, ve iş &te
minin merkezini ve nıahallesini teş~il 
eden City'nin itibar ve itimad telakkıd 

(Hususi muhabirimizden): 19 eylGl 
kırat Edvard'ın Atatürk'Ü ziyareti, 

~ürk • İngiliz yeni ticaret anlaşmas~nın 
lnlza.ı, Karabük'te kurulacak demır • 
~lik fabrikaları işi, en büyük iki ingi· 
liz tantiyesinin türk ticaret gemileri~i 
Uzun taksitlerle inşa ve ikmal prenslpı· 
ili kabul ve mümessillerini Türkiyeye 
~Öndermiş olması, Türkiye ve tUrkl~ri 
ıngiliz matbuatının sık sık avdet ettık· 
lcri mevzu haline getirmiştir. 

Sirkeci ile Haydarpaşa arasında 
feribot seferleri, yani şimendüfe~ .va· 
tonlarını olduğu gibi içine alıp ıkı ya· 
lra rayları arasında hattıvasıl vazifesi 
törccek gemi hattı tesisi için. evvelce 
böyle bir teklifte bulunmuş olan Col. 
BARRY. Türkiye • fngiltere arasında 
&ogukhava tertibatını haiz muntazam 
gemi seferleri tesisi için ingiliz arma· 
törleri birliği. Türkiyedc sanayi ha· 
reketi ve sınai teşriki mesai esas· 
larrnı alenen tetkik ve ihzar için 
banker Major Robcnson'un riyaset et• 
tiği City finans ve iş alemine mensup 

bir heyet, Türkiyede uzun taksitle ucuz 
\te aıhi ev mahalle ve şehirler inpsı 
için mütc~ddid inşaat şirketleri sarfı 
lllesat etmektedir. Avrupa ve Asya ara· 
sında tele-fon ve tayyare muvasalasının 
1ıtanbul üzerinden tesisi, 1stanbul'da 
büyük bir telefon fabrika ve santralı 
Yapılarak aynı zamanda butün Türkiye 

~hirlerinin telefonla biribirine rabtı, 
büyük bir tayyare tamirhaneai ve ista .. 
}'onu tesis olunarak hem Avrupa • A• 
ya arasındaki seferler hem de Türkiye 
buyilk şehirleri arasında keaif tayyare 

·n1 T 11rkiye hudurla· 
muvasalasr tcını ve u • • 
rına ait tayyare ve telefon .ervlslerının 
tiırkler tarafından idaresi de City all
kadarlarınca tetkik edilmekte olan 
mevzular meyanına dahil oldufu anla· 

fılıyor. 
Bütün bu ve bu kabil teşebbUslerin 

mali temeli, yeni anlaşma ile te kili der. 
piş edilmiş kontuvar fikir ve tatbikatı· 
na dayanmaktadır. Bundan dolayıdır ki 
yeni anlaşmanın kontuvara dair olan 
protokol kısmı, İngiltere finans ve iş 
lleıninde, anlaşma kısmından daha e~e
nıiyetli telakki edilmiştir. Anlaşma, ın· 
giliz mali matbuatında bilhassa bu cep· 
hesinden izah edilmiş bulunmaktadır. 
''Five bigs'ler, beş büyükler" denen v.e 
dunyanın en büyük 5 bankasını teşkıl 
•den İngiliz bankalarından birinin mil· 
fbcasili bu protokol hakkındaki fikirle· 

l'lni şöyle izah etmiştir: 
"City'n1n hakimiyeti 12 inci asır • 

Ctan.beri fasılasız devam etmiftir. Bu 
hakimiyet i§ telakkisine istinad eder, 
t.iyaat, içtimai mülahazalara bu telakki· 
ae yer verilmemiştir. ve verilmez, em· 
tliyct aranır. City bu emniyeti osman· 

1ı impaartorluğunda bulmadığından 
dolayıdır ki, bUtün 0smanlı tarihinde 
bir tek defa olsun türk imparatorlu· 

liyle iş münasebeti tesis etmiş değildir. 
'Eski borçların İngilizler eline geçen 
llısını ve mahdud bir iki ingiliı aenna· 
~esi Türkiyeye Fransa yoJuy~a ,girmi!· 
tir, Binnetice kontuvar ve Cıty ntn f!-
1\ansmanı kabul editinin Türkiyede 

1
1 

tlnniyeti blkımından büyUk manası ve 

lletayici olması icab eder. 
Atatürk Türkiyesi hakikaten bu em· 

flivetc liyakat kazanmıştır. Fakat kon: 
tu ·· "n umumı var mekanizması bugunu . •. 
buhran şeraiti ve iş gidişi konio~k.turu 
içinde City'yi Türkiye'ye a~an ıyı bır 
•nahtar olacak mıdır? 

Ornid ediyoruz ve bir. iki sene son· 
"' tatbikat neticelerini görerek daha 
iruv ğ' " vetıe evet diyece ız. 

Biliyoruz ki J..ondra, bugün, her za
lhandan daha kuvvetle miJJetlerarası 
9trrnayenin iltica ettiği. toplandığı, 
-:nin it sahası aradığı en bUyUk para 

taİYaaaııdrr. 
Diliyoruz lci harbtan sonra Alman• 

,., lanayileşme uva ı baflar başlamaz 
~et Ruıya, bu kapıyı çalmış ve b~n
'-rdan ikincisi doğrudan doğruya .fı • 
ııı..ıt11nan talebedebilmek çağına gelın • 
'eye 1ııadar uzun zaman ~tınan bankala• 

gayet basittir: . . . • .. 
Tam vaktinde. teahhüd edıldığı gıbı 

borcun ödenmesi ingiliz i aleminin bu 
bakımdan en kuvvetli itimadı Türkiye• 
ye gösterebileceklerini şimdiden söyle

mek bittabi kabildir. 

• • • 
ihracata kr~<li garantisi dair~si: 

M"dürlerinden birisi bu yaz içinde An· 
ka~aya kadar gelmiş olan bu daire, ih· 
racat için City tarafından verilecek kre· 
dilen muayyen nisbet ve terait dahilin· 
de garanti eder. Asıl sermayeyi .ver~n 
daima City'dir. Bu itibarla bu daıre ıle 
City mümusilleri aruında. h~n~i. ifl~· 
re garanti edilebileceğ~n? -te.sb~t ıçın bır 
mekanizma vücuda ıetırılmıştır. Bu .d•· 
ire, Clty tarafından mUntehap komıt.e· 
nin emniyet tcraitini tamamen ~sdık 
etmediği işlerde kanunen garantı ve • 

Seb bi ademi tesviye halinde 
tt~L • , 
bu dairece verilecek ~" 65 nisbe~indokı 
sigortanın ingiliz biıdcesind_e~ çı~ak 
ta olması ve İngiliz hazineıın~n böyle 
bir vaziyetle karşılafmamalr içın serbest· 
çe ve tam salahiyetle tetkikata City'yl 
tavsitte fayda görmuş bulunmasıdır. 
B 

.. 1e bir garantiden istifade eden mem· 
oy • d 

le.ketler kolayca Londra pıyasasın a 
.errnaye bulabilir, ve bu memleketlere 
aid hulne bonoları en mUsaid tartlarla 
muamele ıörUr. Türkiye buıün bu va· 

zlyettedlr. • • • 
Anlatmanın ticarı kııımlarrna ge • 

lince: 
Yeni anlatıma, geniş hususi takas 

lmklnları ve diğer ana makineye aid 
hükUmleriyle şüphe yok ki iki memle • 
ket ticaretine de büyiık hizmetler ya • 
pabilecek ~lyettedir. 

Taze meyve ve 1ebze lhracatrmıır 

kolaylaştırmak için birçok miıhinı prt· 
Jar bir araya kendiliğinden gelmit gibi-

dir. 
Taze UzUm - Her sene ve her.mev-

simde İngiltere piyasasından biıtUn 
taze meyvalar gibi taze Uzüm de eksil· 
mez bu mevsimde normal zamanlarda 
bilh~ssa hpanya ve 1talya Uzümlerl pi· 
yasayı götUrlirdU. Halen birincisinden 
ihtilal, ikincisinden ahdi vaziyet dola• 

yıslyle bir salkım gelmiyor. 
Türkiye vapurlar dolusu sevkedip 

paraya kaJbedebilir. 
Kavun - Burada bilhaısa istiridye 

mevsimi ile ee lir ve bu mevsimde en 
çok ıarfolur ve daima tspanyadan ge· 
lir. Şimdi macarlar fırsattan i.atifade 

için çalıtıyorlar. 
Taıe kabuklu fındık, ceviz, t>adenı -

İspanya ve 1talyadan gelirdi, gelmiyor 
ve piyasada pahalıdır. Bulgarlar. ru1-

Jar piyauyı aıınaia çatılıyor. 
İç fındık _ !spnya ve tutya. ~ıi • 

eti dolayıiyle bilhassa kıymcthdır. 
y Kuru UıUm ve incir - İspanya ve 
ltaJya vaziyetleri dolayısiyle keza çok 

kıymetlidir. • . . 
Kuru incir ıtibarıyle bılhassa mU • 

him yeni bir fırsat alikadarlarrmızca 
nazara alınmağa değer: Burada Stored 
gr~n figs derler. ispanyadan gelen ve 

yeşil iken koparılmı , şeklini m faza 
etmit burada komposto olarak yene bir 
incir vardır. Bu sene piyasada yoktur. 
Bizim ağaçlarda bırakılan kliçuk yeşil 
incirlerimiz burada bu bakımdan mU. 

hioı para eder. 
Şarap, likör - tspanvadan gele~ f.ı· 

çı şaraplarının, !talya'dan gelen lıkör 
ve fıçı şaraplarının. piyasası boştur. 
inhisarlar mühim bir baflangıç yapa • 

bilir ·~ • 1 
J{ 

ı-sa bu memleketle çoııı; ı yapı •· 
U a 'md'd L-bileceğini haklı olarak şı ı .en ıx:,._ 

ba katmak tbıındır. Bunun içın TUrk-

ofise, odalara. tUccara dUıen bUyU1' 

rok bllylik vazifeler vardır, 
s oouz 

.., 
inden: ı\ııkara El işleri Sergisi Komi 

11 •• -•ranO'OJ uıtaaına ibtiytıÇ 
uıere c -- • 
liri arlllllda SeraitYlne mUraca&tlarlı 
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ı FRANSADA 
Yeni kaııunların ge
tirdikleri yenilikler 

n lerdir? 
Parisı 3 (A.A.) - Siyasi ve mali 

mahfiller para kanununda mutavasaıt 

bir tcklin ve spekülasyona kar91 alına· 
cak tedbirlerle bu baptaki hususi ka· 
nunların mebuslar ve ayan tarafından 
kabul edilmiş olmasını memnuniyetle 
kar9ılamaktadırlar. 

Bu husu&i kanunlar şu noktaları ih· 
ti va etmektedir; 

1. - Harb tckaiıt maaşlarından, mu· 
hariplerin ve aakt"ri madalya hamilleri 
tahsisatlarından yapılan kesılme kaldı· 
rılmaktadır. 

2. - Faız miktarlarını azaltmak U• 

zere :Fransa Kredi Fonıiyer bankasiyle 
üç milyar franklık bir mukavele akt· 
olunacaktır. 

3. - Son dahili istikraz tahvılleri 
hamıllerinden kuçuk sermayedarları 
hımaye eden tedbirler alınmıştır. 

l~irt•t kıynwtten diişecek mi? 
Roma, 3 (A.A.) - İtalya mübadele 

serbestliğine avdet meselesini bertaraf 
etmi9tir. İtalyanın itidalle lireti kıy· 
metten du9urmeğe veya ihracatı hima· 
ye tedbirlerine başvurmaya temayül 

goeterdif i söylenmektedir. 

so DAKiKA: 

~ 

anıda· 

Suriye heyeti tezahür
lerle karşılandı 

Beyrut, 3 (A.A.) - Şam ıehri, fran
sız • Suriye muahedesini imza eden ve 
Fransadan avdet eden Suriye heyeti 
coıkun tezahurlerle karşılanmııtır. 200 
bin kişilik bir halk kütlesi heyeti istas
yonda beklemekte idi. Suriye baıbakanı 
~tasyona ~clerck heyetı selamlamıştır. 

eyct hükumet sarayına giderek cumur 
başkanı ve Suriye komiseri ile görut· 
mil tur . 

Şaııcrlıay da vaziyet 
lıala gergiı' 

~ong:Kong, 3 (A.A.) - Şanghayda 
vazıyet bır haylı gergindir. Çinliler Nan
kin • Şanghay ve Şanghay • Hankov 
hatları üzerinde mühim mıkdarda aaker 

tahşid etmişlerdir. Şanghay japon mah

fitleri bu hatlarda toplan11U1 olan Çin 

kuvvetlerinin 75.000 kiıiye yakın oldu· 
ğunu tahmin etmektedirler. 

Tokyo ingiliı bUyiık elçisi ile B. A

rita arasında yapılan konuımayı hatırla· 

tan Royter ajansının diplomatik muha

biri, İngılterenin uzak prkdaki buhran
la alilcah olmadığı hakkındaki haberin 
yanlıt olduğunu yazmaktadır. 

Balkan antanb kon 1 loJllandı 
Cenevre, 3 (A.A.) - Anadolu Ajan· 

ıının husuıi mu'habirinden: 
Balkan antantının daimi konıcyi 

bugün Cenevrcdc Türkiye Hariciye 
Vekili ve bu konseyin \)imdiki reisi 
RUftU Aru'ın bafkanlığı altında top· 

Janmı9tır. ı 
Kon•ey millctlerarur vaziyeti heye• 

Fran ada kontenjan 
Pariı, 3 (A.A.) - Ekonomi bakan

lığında fiatların kontrolu için teşkil o
lunan gUmrük komlıyonu hakkındaki 
kanun bugün resrnt gazetede çıkmıgtır. 

Bu korniıyon CfYl fiatlarınnı yolsuz o
lanak vüksclmeslne mani olmak için 
benzer yabancı malalrını bol mikdarda 

piyasaya dökecektir. Keza komisyon it· 
hal ve ruhsatiye resimlerinin indiril
meaini ve kontenjanlann daha acrbeıt· 
kftlrilmeıinl ve hattl bilıbUtUn kaldı· 

ti umumiyeti itibariyle tetkik etmit ve 
geçen mayısta Bclerad'da tesbit edilen 
kararlarda h.iç bır değişikliğe luzum 
olmadığını müşahede etmı~dr. 

Konsey alelade gelecek toplantısını 

Atina'da S tuba\ 1937 de yapma a ka· 
nr verml9tır, 

• • 
ıçm kararlar ... 

Y Dl 
rılmasını bakanlığa teklif edecektir. 

Bu kanun gümrük resimlerini 10 ilk 
tcırinden itibaren kontenjana tabi ol· 
mıyan efya için ham maddelerden yila• 
de 20, yarı mamul eşya ve mahıutlttan 
yUzde 17 ve mamul c9yadan da yUzde 
15 indirmektedir. 

Gene kanunda t11rlh olunduğufta 

göre, 10 tetrinlevelden itibaren konten· 
jana tibi eıy• lthalitçılarından ahnan 
reaim Ye yUzde 20 indirilecektir. 

Çek )o Yak ya da düşürüyor para mı 
kuronu der['lJ edilen nisbet içinde yeni: 
den dliJUre\.ıleceğinl beyan etmektedir. 

Praf, 3 (A.A.) - Hukumet tara· 
fından nqrolunan bir beyannamede •· 
Jikalı vckiletlerlc ekonomi dairelerinin 
kurondalı:i altrn mecvudunun azaltılması 
hakkında bir kanun projesi hazırlamak 
ta olduğunu bildirmektedir. 

HUkUmet Çekotlovakyanın çekoalo· 
vale cıyHın• kal'fı hariçte müdafaa ted
birlcrı alınmasına tuzum lcalmakuzın ve 
iç piyasada dı muvazene bozulmaksızın 

Dahiliy: bakanı fiatlann lUırumaus 

yere yUltıııclmeslne ınanl olacak her tUr
lil tectbirl almak huıusuncla genit ull· 
hiyet Uhibidir. Mebualar mecliıl bu a· 
yın yedisinde ve ayin da sonunda içti· 
maa davet olunmuılardır. 

Kuron un dUfU U 16/ 100 esasına gö
redir. 

İsviçre bir kısım eşyadan gümrük resmini kaldırdı 
Bcrn. 3 (AA.) - 1ıvtçre hukiımetl 1 ve dıgerlerini de yUzde SO ili 75 ara· 

bugun verdifl bir kararla bir çok eıy•· ıında azaltmııtır, 
ya ait ıUrnruk resimlerini tamamiyle 

Yunan· ·tanda lıükü m t lehin mitingler 
Atina, 3 (AA) - Atına ajansı bıl

dirıyor: 
Dun turlu •ınıOardan 300 bın kişi 

kanunu esasi meydaniyle civar sokakları 
doldurarak muazzam bir mitmg yapanak 
milletin uluaal bilkilmete olan itimat ve 
minnetdarlıianı beyan etmittir. 

Batbakan B. Mctabu ıöylediği heye· 
canlı bir nutukta bUtün yunan milletinin 

milli hUkUmete göıterdiğ i mUzabaretl 

bir kerre daha mUphade ettikten ıon· 

ra, memlekete millete ve tarihe kartı de· 

ruhte etmekte oldugu bUtlın mesuliyeti 

tamamiyle müdrik bulunduğunu teyid 

etmittlr. 
Memlektin her tarafında buna benzer 

mltincler yapdmrıtır. 

• B. Çemberlayn, lngilterenin neden 

silahlandığını anlattı 

t;onClra, S (A.A.) - Muha!azaklr- 1 
luna toplantı11nda IÖylediti nutukta 
~ blbAı Çtmberlayn 1ncilterenlA 

ıilahlanmaıı luzumunu mUdaraa ede· 
rck demi9tir ki: 

"Milletler&raıı vulyet lnıiltereyl 

SAYFA 3 

ITALYA'DA: 

Yeni tayyar.- nıf'yclan ları 
yapılması i~in 

ssa 

Roma, 3 (A .A.) - Yeni tayyare a
lanlarının inpıı ve "imdıki t • • v e ıı tın 

genıtletılmeıi için ı 936 budcesıne 80 
miloyn liret ilave cdılmi tır. 

Gt•ıwral GraZİ) aninin ulmun 
clt·lt·~c·Mini Zİ) art·li 

Roma, 3 (A. 
A.) - Butun 
Roma gazetele
ri Habcşistanın 

umumi valisi ge· 
neral Graziyani
nin Adisababada
ki Almanya dele
gesine yaptığı zi
yareti habis mev
zuu etmektedir· veneıal Graryanı 

ler. Gazeteler, bunun umumi vatının 

habeı hükilmeti nezdinde mUme11illıl( 
etmiş olan bir diplomata ilk yaptı~c 

bir .ziyaret oldugunu kaydetmckteclır. 

)er. 

FRANSA'DA. 

Milli 1iidafaa komite i 
toplamlı 

Paris, 3 (AA ) 
- Mlllt mUda: 
faa daimt komi
tesi B. Daladie
nin batkanlı~ın· 

da topl.anmııtır. 

Komite, milletin 
harb halinde tef• 
ki la tl~nd ırı lması 
hakkındaki ka 
nun projesinı 

tetkik ctmittir 
B. Daladier bu 
projenin parla· B. Daladıye 
mcnto t.arafındım tasvibini iıtiycce~ 

tir. 

Yeni bir gre• 
Marail) a, 3 (A. A ) - Dcmfryotu 

malzcmeıi fabrikasına menıub 800 .. 
mele, bir arkada9larrnın işten çıkarıl· 

masını proteıto etmek makaadiylc i!rcY 
ilin etmiştir, 

silahlanma l&haaında en bliyUk mu. 
raflara katlanmata mecbur etmektedir. 
Bu ıllahlanma programı tahakkuk edtl! 
etmez, İngiltere klfl bir filoya, en ~il 
ıistem ıilahlarla cibazlanmıt bir ordu
ya ve gerek sUrat, gerek mesafe, eerclC 
tayfa itibariyle diğer hiç bir m•mle
ketlnkilerden apiı olmryan bir hava 
kuvvetine malik olacaktır. Tayyareci
liğin lnlcipfr İngiltere için ada otma11 
hasebiyle husust bir mahiyeti haizdir. 
Ve hUkilmet bir harbın Britanya adala
rı sivil halkını nasıl tehdid edece ini 
tamamiyle müdriktir. BUyUk Britan-

yanın hava moıu tetkil olunduktan 

sonra harp açmak istiyenlcre karsı en 
muessir korku aleti olacaktır. HUkU· 

met hava filosu ihdasına hararetle mU• 

zaharet eder. Hususiyle ki herkeı bu 

filonun ahere tecavUıde kullanılmıya• 

cafrnı pekill biUr. Hilkilmetln ve mit. 
Jetin yegane gayni sulhu muhafaza• 
dı~. lngflterenin bafka hiçbir toprakta 
gözil yoktur. 1nglltere diğerlertnin d.,. 
hilt işlerine karışmağı aklından geçir
mediti gibi ba,kalarının da tngiltereve 
kendi rejimlerini kabul ettirmege kal
kıımalarına müsaade edemez. Filhaki
ka herhangi bir miıdahale tehlikesinin 
ne ?ldu~~nu bugUn İspanya hadisele
ri bıze göstermektedir. lngiltere bütlin 
dllnya ile dostluk ve sulh içinde geçi• 
nt.rek çalışmak iıtiyor .. , 

Bulgaristan kurtuıuşunul\ 
yıldönümü kutlandı 

Sofya, 3 (A.A.) - Bulgaristanın i'
tiklali ve kıratın tahta çıkışının yıld&e 
nUmU bugUn aynı zamanda ve parlalC 
bir tarzda kutlanmıştır. Bu mlinasebet
le ordu büyük bir geçit reuni yapmıt 
ve kırat harbiye mektebinin ıon sınıf 
talebesine dıplomalarını tevzi edcıd 
ateıU bir nutuk aöylemi9tir. 



SAYFA4 

I•rmısız dcvaliinsyonunun mulı
tt-lif memleketlerdeki akisleri 

A' ustur) a: 
lsvi~re franğınm dewtlüasyonu hak

kında verilen haberler Avusturyada en
dişeyi mucib oln1u§tur. Viyana borsa· 
6ında sterlin, dolar ve frank üzerine hiç 
ibir muamele yapılmamış ve frank üze
rine kote edilen obligasyonlar düşmilş
tiir. Milli bankalar alman markının dahi 
yakında devalüe edilmesini beklemekte· 
diri er. Prager Presse 27 /9 
Çekoslo\'akya: 

Çekoslovakya hükümeti uzun za
mandanberi Fransanın devalüasyon si
ya~etini yakından takib etmekte oldu
ğundan Fransanın bugUnkü l:ararı ge
rek hükümetin ve gerek JQil.li muhitlerin 
hayretini uyandırmamıştır. Çekosolvak
} a cihan pazarlanndaki her hangi bir 
tahavvülil aiikCınetle karşılamaktadır. 
Rorsa vaziyetinde bir değişiklik görül
memektedir. Ancak bazı dövfz kıymetle
rinin tesbitine kadar borsada bunlar hak
kında bir muamele yapılmıyacaktır. Sı
kı tedbirler alınacak, piyasalarda spekü
lasyona meydan verilmiyecektir. 

Fran!'la: 
Prager Presse 27 /9 

Sanayi ve iktisad erbabı franğın de
valüasyonunu memnuniyetle karşıla· 
maktadır. Fransız franğı arsıulusal pa
raların en pahalısı olduğundan, franğın 
devalüasyonu Fransamn dış ticaretinin 
inkişafına yardım edecektir. M. Renaud 
bükümetin bu karannın çok tehirli bul: 
maktn ve bu tehirden dolayı Fransanın 
60n zamanlarda 30 milyar ·altın kaybet
m•sine meydan verilmiş bulunduğundan 
bahsetmekte ve devalüasyon hareketinin 
iyi bir surette tatbik edildiği takdirde 
mUsbet neticeler elde edileceğine kani 
1mlunmakta, aksi takdirde Fransanın 
emniyetinin sarsılması ihtimali mevcud 
olduğuna işaret etmektedir. 

Diğer taraftan sabık büdce nazırı M. 
Lamoureux'nın fikrince o/o 25 ili % 35 
~i· betinde bir devalüasyonun ancak 2 
sene evvel yapılması 15.zım geldiği, hal
buki hnli hazırda, memleketin mali vazi
yetindeki gerginliğin, hükilmetin bu
~UnkU knranna tevafuk etmediğini söy
lemekte ve daha geniş mikyasta bir de
valüasyon icab ettiğini ileri sürmektedir. 
M. Flandin devalüasyonun zaruri oldu· 
luna fakat bu hareketin ileride fena bir 
tesir icra etmesinin de imkan dahilinde 
bulunduğunu kaydetmektedir. Şimdiye 
:kadar bUtün diğer memleketlerin deva
lüasyon hareketinde hiıkümete karşı a-
2ami bir emniyet gösterildiği halde, 
Fransada bunun tamamiyle aksine ola
rak bir emniyetsizlik mevcuddur. M. 
Flandin, fiatlann daha devalüasyondan 
evvel oldukça yüksek bulunduğuna ve 
devalüasyonu mtiteakib ise sUratle yük-
seleceğini kaydederek bu . t' , vazıye ın 

Fransayı endişeyi mucib bir vaziyete dii
§Üreceğini yazmaktadır. 

fnwltcrc: 
Prager Presse 27 /9 

.. İktisadi muhitlerde, Fransanın deva
luasyon hareketi son derece alaka ile 
k?~~ıla~mıştır. Fransız bankasının tale
ln uzerıne Londrada altın ve d" . 

ı . d ovız mu-
ame erı urdurulmuştur Fra . " . . · nsanrn yenı 
ıstabılızasyon kanunlannrn m k" . . ev u me-
rıyete gırmesini müteakib gerek İn il-
tere ve gerek Attıerikaya so gd n zaman a 
akan sermayelerin tekrar F 

~· • ram;aya dö-
nece_gı beklenmektedir. 

Prager Presse 27 /9 

Tefrika: No: 71 

l Kit 

U[US 

Yeni para uzlaşması ve fransız devaluasyonu 
' 

Son gÜnleri.1 en büyük hadiıesi hiç §Üplıe )•ok ki, Franuının, lngilter~ ve Amerika ile mutabık 
kalarak, parcuım kıymetten düşürmeye karar vermi§ olmcuıdır. Birdenbire ortaya yayılan bu ha
ber beklenmedik/iği yüzünden daha büyük bir teıir yapmı§ ve büyük bir aiirprüı teşkil etmiıtir. 
Gerçekten, B. Blum'rın bir iki ay önce, Franıanın devaluaayona lıiç bir zaman yanapnalacağı hu
ausunda ıöylemİ§ olduğu sö:ler hatırlanırsa bu siiprizmin manaı ı daha iyi anltı§ılır. 

Tesiri hiç üphesiz üniverıel olu.:ak olan bu mali hadise gerek Franuıda ve gerek Franıanın dı· 
§ında pek çok tefsirlere uğra mı§, ve bilha11a Fransa da yeni bir iç ll!ücadclenin açılmasına veıile 
olmuştur. Aıaiıdaki .ahrlard a, bu hadiıe etrafında ya%1lanlarda n küçük bir hullııa bulacak-
11nız. 

Büyiik hc'ldise 

Le P6Jrofaire gazetesinde Ju1es Wf o<!fı yarryfj<r; 
İktısadi ve mali bakımdan belki de eşi olmıyan bir hadise 

vukua gelmiştir. Fransa, İngiltere ve Birleşik Devletler hUkil· 
metleri para harbına nihayet vermeye, dövizlerini karşılıklı 
surette tesbit etmeye karar vermişlerdir. Bunda güdülen ga
yeler şunlardır: Elde edilecek istikrar içinde milletlerarası 
ticaretin canlanması, milletler arasında itimadın yeniden doğ
ması, sulhun sağlamlaşmasr. 

Bugün aynı zamanda Parsi, Londra ve Vaşington'da neşr• 
edilmiş olan aynı mealde bir nota, dünyaya en büyük üç de
mokrasinin elbirliği yapmak arzularını Bğretecektir; diğer 
d~vletler de yarından itibaren bu prensipleri benimsiyecekler
dır. 

Bu elbirliği yalnız paraların karşılıklı teabiti ile değil ay• 
nr zamanda üç memleketin emisiyon bankalarının elbirliği yap
malariyle, kontenjantmanların ve gümrük sınırlarının tedrici 
surette ilgası hususunda müşterek tetkiklerle tezahür ede· 
cektir. 

Dünyanın bugün öğrendiği haberin şeması budur. 

" $ "' ,, 

b
. "Fransa bakımından, paraların kar<:tlıkTı tesbitı franga yeni 
ır kıymet verilmesini ifade eder. Burada tek taraflı bir kry

met~e~ düşürme değil, fakat '"mali sulh muahedesi" mevzuu 
bahıstır. Fran~ız ~rangr - ve daha küçük ölçüde ingiliz lira
sı - daha hafıf hır altın sikletine tekabül edecektir. 

Altınla takdir edilen dünya fiatlarına nazaran fazla yük • 
sek ola_n fransız fiatları bunların paritesine dönecektir. 

~ngılt_ere .ve Anıerika !hracat~ılarımızm lehine doğacak 
yenı vazıyetı munzam gümrük resimleriyle ve kontenjant
manl~rl? ıptal etmemeyi teahhüd etmiş olduklarından, dış ti• 
caretımızde derhal bir kalkınma husule gelectkir. 

miyoruz. Fakat dilşünülsün; eğer kimse devalUasyon•dan mU
tecssir olmıyacaksa değişecek olan nedir? Ve bu operasyon 
lehine olarak yapılan devlet ne kazanaca~tır ?. 

İstenilsin istenilmesin devalüasyon haksız ve acı bir ted
birdir. Onun içindir ki, t~k başına faydalı bir reform diye te
lakki edilemez. 

DevalUasyon zecrt bir tedbirdir; işlenmi§ olan hataların 
ceremesidir ve anccı.k ilerde bu hataların tekrar edilmemesi 
§al'tiyledir ki daha refahlı bir devre başlangıç olabilir. 

Hükümet tecrübesinin muvaffakiyetsizliğe uğramış oldu • 
ğunu itiraf edecek miılir~ 

Hükümeti tenlrid etmek için çıkmış olan frrsatı kaçırmak 
istemeyen Temps gazetesi, bundan başka, hadisenin izam edil
meye değer bir ta.rafı o ınadığmı, lngiltere ile .Amerikanın 
kendi paralarıma mukadderatı üzerinde tam bir serbesti mu· 
baafza ettiklerini ve üçüz anlaşmanın ancak bu iki devletin 
fıansl% devaltıasyonuna rıza göstermesinden ibaret olduğunu 
&öyliyerek, bu Jıadiseyi bir sulh teşebbüsü diye telakki eden
lerin bu manayı nereden çıkardıklarını soruyor , 

Tehlikeli bir teşebbiis. 

1ntra11sigeaııt gazetesinde Gallus diyor ki: 
• Bu devalnasyon iyice tahdid edilmez ve şartları ihtiyatlı 

bır surette tesbit edilmezse, tehlikeli bir tedbir teşkil edebilir. 
Fakat daha bu sabah, devalüasyona muhalif olan komünistle
rin işçi ücretleri hususunda mütehahrik cedvel kabul edildiği 
takdirde kanunu kabul edecekleri taYi oldu. Bu cedvelin bi
zi nereye götürcccgi malı'.imdur: Hiç bir zaman yukarı değil. 
Bu memleketi tahrib etmiş olan büyük buhranda bu usulden 
istifade edilmiştir. Yemek fiatr iki kab arasında df'ğişiyor ve 
bir gazete bir milyon veya bir milyar ediyordu. 

Paramızı za'!en kendileri müstakar olmayan paralara isti
nad ettiriyoruz. Bundan başka da frangın saatten saate değiş. 
mesi tehlikesiyle karşılaşabiliriz. İtimadı iade edecek bir po
litika takib etmek icab ederdi. O .taman frank kendili~inden 
kalkınırdı. Fakat devletin her şeye kafi geleceği ve "Fransa 
bankası'' nm "Fransanın bankası" haline gelmesiyle bol bol 
milyonlar dağıtabileceği sanıldı. 

Komünistlerin diişiincesi. 

• _Böylece, il.erd~. kat.t bir ~ukuki istikrarın talcib edeceği fili 
ıstık.rar ~ambıyo uzerı.?dekı spek~lasyonlara bir nihayet vere
cektı~. Bıl?as~ son gunlerde genışlemiş olan bu spekülasyon 
sayesınde ıngılız lirasının peşin alına:ak vadeli satılması hiç 
çahş.madan 100 de 35 ila 41 nisbetinde bir kar teşkil ediyordu. 
~ahıli bakımdan, bu para devalnasyonun hayat pahalılığın· 

a mahsus bir yükselişe sebeb olmaması için sıln tedbirler alı- -------·------
n?caktır. Bundan başka ela_ ve hiç şüphesiz bu sahada en mü- Humsnite gazetesinde B. jacques Duelos yazıyor: 
hım olan da budur. - Halk cephesi hükümeti bu operasyonun Parayı bulunduğu yerden almaya karar verememiş olduğu 
~hşa~. ~~Ikın z:traı na bir netice vermemesine itina edecek • içindir ki hükümet bugünkü müşkül vaziyete düŞ.tü. 
tır: Kuçuk rantıyelerJe, miitevazi istikraz hamillerinin resmi Bize gelince, devalüasyonun açık düşmanı, işçilerin ekme
vdeya hu.sus! işçile:in istihlak kal.>ilivetlerinin azalması~a mey- ğinin müdafii olan bizler, soyulmasına müsaade edilm\ycceği-

an verılmıyecektır. ni söylemekle fransız milletinin hislerini ifade etmi§ oluruz. 
Fransız bankasının altın mevcuduna yeniden verilecek o- İşçiler, müteharrik mikyasın kabulü suretiyle, işçi Ucret· 

lan k t ·· ·· d terinin hayat pahahlıgwı ile mütenasip bir şekilde artması için 
·ıyme yuzun en aynr mikdarda altın daha fazla mikdar-

da franga t k b"l d w miıcadeleyi asla elden bxrakınıyacaklardır. e a u e ecegınden devletin eline yeni para imkan-ları "'crecckt• ·1~ Gerçi Fransanm 200 aileııi bütün bunlardan bahsedilmeme-.., " lr ve vı cıyetJerle komiln]erC büyük ic:lerin ba.,a • rıl:nasında ihtiyari 1 .. x sini, zenginlerin ziyana girmeıne~ini, bütün yüklerin f"kirlc-
• x arı o an yardımı yapmak devlet borcları • nın amorti-:.m:ınını hızland k . ' . rin üzerine yülclenmesini isterlerdi. Fakat bu ameliyenin ta-

lan kambi o .. . . ırma ve nı!1ayet yenı kı•rulacak o- hakkuk etmesi kolay değildir. 
kı· ·- , ~·. ~usavıleştırme fondunu beslemek hususunda Memleketten yeni milyarlar istendiği zaman, işçileri soy • 

Nalı:t:i sulh ve kıc:ac.a., lh •
11 1 

.. d 
1 

• mak için sosyal kanunları sabote edenlerin ve halk yığınları-
: ·ası, ic fiatl r ~ .. ".u • ~ et erarası muba e elerın art- nın sefaleti pahasına zengi11leşenlerin bu masrafları ödemele-
eGsüsü h . a ı!11ızla dunva fıatl rr arasında m ıvazenenin te- ri :cab eder. 
hinde ted~~;~en~~ fera~laması, küciik rantiyelerle işçiler le- Kim ödeyecek? sualine biz komünistler "zenginler ödeye· 
ticeler bunıa:~ı~~te yenı yapılan uzla~adan doşacak olan ne- cekler" cevabını verdik, ve dün bizi belki anlamamış olanlar 

için de bugün haklı olduğumuzu diişüneıılerin pek ÇQk oldu-
11.-i tleı·alıuuyon w ulii. ğundan eminiz. 

Paris. M·a· . Bir almaır gazetesiııirı miit,ılaasr. 
l . .. .. 1 1 gazetesınde A. L . f eune yazıyor: 

rayi;; t~!lu d~velnasyon vardır. Frank mutlak surette sabit bir 
marJ'ı b~roarke 1mı dkevallte edilecektir yoksa hafif bir manevra 

1 aca • mıdır' 

ray~e:~!tft ~~~~~-deval~e edildiği zaman % 28 diye bir sabit 

İngiltere başka t•· r· h k . 1 .1. 1. . mikd t .. ur u are et edıyor. ngı ız ırasma bır 
nevraa~ ~~.evv~ç serb:stisi veriyor. Para, o zaman, biraz ma
orduya ab 1 ı~etıne malık, ve sabit bir siıriıden üstün olan bir 

enzıyor. 

1'enıps tenkid ediyor. 

Le Temps gazet . . -:- . . . esının ıkıncı başyazısından: 
Bır halk cephe · h"k" kurban d'l sı . u umeti bu sabah ''ne kazanan, ne de 

e 1 en var" dıye bağırıyor. Formül cazibtir, inkar et -

Noye Fraye Prese 27 yelül tarihiyle yazıyor: 
Dünkü gün enternasyonal kambiyo politika tarihinde uzun 

müddet çok dikkate değer bir hadise olarak kalacaktır. Bir ge
ceden öbür geceye geçen bir müddet içinde, dünya ekonomi
sinin miistakbel inkişafı için mutlak bir ehemiyeti olacak ha
diseler cereyan etti. 

İngiltere, Fransa ve Birle~k Amerika hükümetlerinin fi. 
nans idareleri arasında sessi:t adasızca hazırlanıp cumartesi 
günü kamoya ilan edilen bir anlaşma yapıldı; fransız frangı· 
nın kıymeti yüzde otuz düşürülecektir. 

İngiltere bu kararı birçok defalar frannz hükiimetine tek
lif etmiş, fakat, Paris şimdiye kadar bu hususta çekingen bir 
tavır takınmıştı. Hatta iş başına geçtikten sonra, B ium kabi • 
nesi de altın standardını muhafaza etmek istediğini bildirmiş-
ti. 

4ı ILKTEŞR1N 1936 

1 llUHUft il ıım il ııııımıııı mıııı;ıııu 

Tiir1 ü Haberler 
1 1 1 il il uı il 1 il ~ ıı 

Bir ocakta patJııııı ııı.ı 
J{öıtıUf 

Mons, 3 (A.A.) - 4 ~ 
Ş ve 

rinde bir patlama olınU 
2 

jşçı 
müştür. 34 yaralı vardır· 1 tıt•d • 
leride hala mahsur bulunın'l •ti 

·~i~lıı 
~lonakonııu ı~ ~ 
. MonııkO 

Parıs, 3 (A.A.) - ı.,ojoll 
devlet bakanı B. Bu~>'.~ •nede, ~ 
ellerle yaptığı bir goruşt . iıı sııJ!ı 
nun istiklal ve bakiıniye~~ de~ıet. 
ahedelerini imza eden biitun aııed 
rafından imza edilen l 9lS ınu11 i ~uıı 

garantisi altında bulundug 

ve demiştir ki: di·ıaJllll 
b. sen 

- Monakoda hiç ır aıt11) 
· tatıl 11 Junmaması ve grevlerın iJe 

sak edildiği keyfiyeti fıan~ et 
ko arasındaki farkı tebaru 

zannındayım. 

şrmu: Nurettin 
verecektir. 

trası ~ ' 
21-21.30 -- Caz orkeS _.,ıett 
21.30-21.50 - Ajans ve " 

sa'-ırı ,sı 
1cestr 

21.50-22.35 - Salon or uı:iJc 
22.35-22.55 - Karışık ın 

oe" 
A k d 

.. k.. ü ilk önce .Jlt~ nca , un u g n ,eı"'-

asyon kararını gene Fransade ııeıl 
du. Öğleden sonra f&viçredıı. !Jt 

dır • ~ Fransanın kararına uy 1 Jc f 
ingiliz • fransız • aınerik~~dirdİ f 
anlaşmasına katıldığını bığ ts"fl 
menk <le bu hususta aıacıı 1 

geciktirmiyecektir. e t~~ 
Her şeyden önce :~ha~U~ ıe~i~, 

piyasalarında yapacag1• 1< gsrb 
önüne geçmek maksadıyJe. ttıl'' 
!etleri, evvela borsaları k3P

11 
sirl'' 

• ;;ı tt ' 
disenin bu sahada yaP• 10 va"a~ 
miizdeki hafta igiııde. işJer5011rJ " 
normal bir şekil aldıktnn 

1 
labilecektir . . ,,:; tt ·,~ 

dili\"" ... Uç batı devletinin . 'birıerı it 
· bırı ·ıe de, bUyük dcvletlerın. 1< .,.esı 

leyhinde faaliyete geçıne e1bjr 
ette it ortadan kaldıracak sur ebtt 4f 
\inliS ı,ıC 

çalışılması, karşılıklı rn . ga''eS1 

engellerin izale edilme~ı 
rıldığı ifade edilmektedıf· ıııı • 

arla ·st 
Dün verilmiş olan kar 1111 

1 

d Jc]ar 
varmış olup olma 1 

isbat edecektir . s t 
f' an r 

Dünkü gün yalnız ın oJ11İ t' ee' 
değil, Avusturyanın ek00

1 
rıılc ge 

.. o a •" de unutulmaz bir gun ~,,. 
• • e< 

tır. ,n ıı 

Dünkü gün A vustııryarı ıoıt' fıi1' 
. . kaıdır' t<' 

kı fınans kontrolu bİYo ~ ı 
başka devletlerde de ttab~r ıııııtı 1 >., ,,r 

.. "k 1 rıı-
da enternasyonal buyu . :P'ıı ı 

·ı ·"ur· 1"~ şıyan kararlar verı Jtll:ı. • dC ıırı r 
• . . f jr.ıll ... ,ı 

bık vazıyetı bu ha ta ~ . dt 1• ,.. 
. t1erıll il s r 

leceği gibi, batı devle ·ıdi"'c c 
. ~rcnı > 

mış olan kanunlar og ·r }lii1'iir11 
bu mesele hakkında bı . 

• A '1 cktır· mek ımkiinı olabı ec 

tün otlar ve çayırlar yamyassı olmuştu. mıştı. Başında ufak dallar ve yapraklar var
dı; saçları çiğ damlalarından sırılsıklamdı, 
fakat gene P:tersen Sahibi selamlıyabilmek 
için kendini zorladı ve bağırdı: 

ar.:'' göt or 
J3ef1 ef\ g Jd 

lariyle birçok yerler y~pt.~l~·dii ve b 11ııl 
gördüm. Kala Nag benı gotur fef1tl """ 
düm. Kala Nag'ın da ayakları ,.,, ·.ı .. , 

1 .. r.il" 1\1 
yorgundur! ra :ıcıı., , \l} f 

Yazan: 
Rudyard KlPLİNG Çeviren: 

--------N-~-~ettin ARTAM 

. Küçük Tumai, bir defa daha baktı. Ve te
pınmen!n sebebini ve hikmetini anladı. Fil
ler, otları ve usareli kamışlaq önce ezmişler, 
so~ra parçalamışlar, daha sonra da toprak 
halın~ getirerek meydanı geni§letmişlerdi. 

- Dansı! Fillerin dansı! Ben onu gör
düm; şimdi ölüyorum. 

'Yeşil ~~pel:rin arkasında san bir tab k 
halınde gun agarmıştı. Günün agwa a. a 
!b b k. rması ıle 
~r~. ~~· ~an ı ~şıkl.ar<lan bir emir gelmi i

ibı gurultu de dınmışti. Küçük Tumai'n~ ~a-

Gozlerinden uyku akan Tumai: 
. - Haydi Kala Nag, benim efendim, de

dı, Pudmini ile beraber Peterson Sahib'in 
kampına gidelım. Yoksa ben senin sırtından 
aşa~ı düşeceğim. 

Kala Nag, yere çöktüğü z;ıman, çocuk da 
ölüm derecesinde baygın yere düştü. 

Fakat yerli ~ocukların bahse değecek ka
dar sinirleri yoktur. Onun için iki saat geç
meden kendine gelen küçük Tumai, Peter
sen Sahib'in hamağında uyandı. Kendisine 
bira zsıcak süt ve kininli çay verdiler. O sı
rada önünde üç tane saçları solmuş cengel 
avcısı oturuyor, ona, bir periye, bir ecinni
ye bakar gibi bakıyorlardı. Küçük Tu nai, 
bir çoc~un dili dönebildiği kadar, gördük
lerini hikaye e tti\ e sözünü şöyle bağladı: 

Bu sö.zleri söyledikten 5011 ıı ıcııcl~ıe iJ 
mai uykuya daldı ve ta akşa1$a.llib ~cltı ~ 
du. Çocuk uyurken Petersel'l r 9rıtS~ı set't?ı 
çua Appa iki filin izini tepel~rı sel<' S ı, e• 
beş mil kadar takip ettiler. ıersc11 ııs 1 ıl 
denbcri fil avcılığı rapan ~ftıerill ~- i5e.t> iıt 
ancak bundan evelkı avında pa i~ill 1' ı~ 

şındaki uğultular geçmeden, hatta ocuk 
vaziyetini değiştirmeden, etrafına bir ~aktı. 
Ortada Kala Nag'dan başka yalnız iki fil 
kalmıştı. Bunlardan birisi Pudmini, birisi de 
üzerinde ip bereleri bulunan fildi. ötekiler 
ortadan kaybolmuşl.ır, nereden ve nasıl git
tiklerine dair bir iz bile kalmamıştı. 

Küçük Tumai tekrar tekrar baktı. Gece 
()rtadaki meydan genişlemişti. Her ne kadar 
orta yerde birkac ağaç duruyorduysa da bii· 

le .U.çü~c~ fil, iki tanesinin uzaklaşıp gittik
. rını gorunce, homurdandı, topuğunun üze-

rı~de üöndü ve o da kendi yolunu tuttu. Bel:1 ~e 
1
hu fil, elli, altmış, yahut yüz mil uzak

a t unan küçük bir kırala aiddi. 
k h ki ~aat sonra Petersen Sahib, erkenden 

a vea tı ederken bir akşam evel zencire vu-
rulmuc:. olan ·k· f·ı . :ı 1 ı ı , omuzlarına kadar kıre, 
çamKura1baNtnuş oJan Pudınini ile tabanları şi
şen a a ag kampa d" .. l d. 

K .... 1 T onmuş er ı. 
UÇUK umai'nin yijzü kül rengi bağla-

- Eğer benim sözüme inanmıyorsanız, 
oraya büyük adamlar gönderin. Onlar, dans 
yerinin eskisinden çok fazla genişlediğini ve 
oraya gitmiş olan onlarca, onlarca ve onlar
ca filin ayak izini göreceklerdir. Filler ayak-

rine tesadüf etmişti. Maç~~ ·!t a.Jltrfl1ıı eıil0 r 
rasmm yakında genişledıgt ıdarilt 1'ıııf1l 
iki defa bakmağa, yerin fil. ardefa '1° ıt 
ğini sezmek için ayağı ile ıkı jŞ d , 
ğa ihtiyaç yoktu. . dedi,~~ iıl'rı, 

- Çocuk doğru söylenll§• fiJlerıJ s~I 
gece olmuş. Ben umağı g~çen:a~~1Jlıı 65ıl 
ni saydım; yetmiş taneydı. 

11 3ğıı.Gl tl 
Pudınininin zinciri, şurası~~ş. , ııı' l 
yırtmış! Evet o da orada {So11ı1 
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" "ınltün olduğu 'Kadar mUJayiın hare
snu d'lınesini ve kan dökUlroeden cc· SEYAHATLER, KEŞİFLER, 

ICADLAR 

, Çaııal ale kuı)a ı 

Bugün Gençler Birliği -
Kırıkkale maçı var 

Bir ko 01 i devletl eı·i koııf eraııs 
toplanıııası ilıtinıali var 

ıırn 

Kristof Kolombun diınyanın yuvar· 
klığı esasına dayanan keşif seyahati· 

Jııc çıkınca kilise kendisini zindik illin 
~ti ve Salamanka'da toplanan ruhnnl 

lllcclisi Kolombus'un arkasından bir ıanet 
Yolladı. Bu papazlar Tevratta, ınezmu~
larda, iki beni israil peygamberlerinın 
'lrltab1armda, İncllde, havvariyun mek· 
ltup1nrında ve azizlerden Chrysostomus, 
Atıgostinus, Hicronymus, G egorius, 
"13asilius, Ambrosius ve sairenin serle· 
ri~de dtinyanın yuvarlak o~madığ~~a 
daır arib bilkümler bulundugunu gos· 
tcriyorlar ve böylece dünyanın yuvar· 
~lığının münakaşaya mevzu olmaı;uıı 
bıle küfür sayı1ıyorlardı. • 

Kolombus döndükten, hattft Mr.cel· 
1 n 1522 yılında dünyayı dolaşıp gel
dikten sonra bile kilise dünyanın yu· 
,. rJaklığrnı kabul etmemiştir. 

* MaJUm olduğu üzere maıızuıncl ıem· 
Ye nazariyesini bulan, yani dünya ve 

kaiı· scyyarelerin güneşten ko~t~k.ları· 
111 ve onun etrafında döndüklennı ısbat 
tdcn Kopernikuı'dur. (1473 - 1543). Bu 
~ilhn kitabları Galilei aleyhindeki davn 
b>linasebetiyle Hi16 senesinde katotfk
ilcrin memnu kitablar listesine konmuş 

c bu listeden ancak 1754 do çıkarıl-. ,, 
ttu tır. Katoliklerin ''kitab komısyonu 
dünyanın müteharrik olduğunu öğre
ıtcn kitabların basılmasına 1822 de izin 
ermiştir. Yani o ıamana kadar imanlı 

katolikler nazarında günet dünyanın 
.etrafında dönüp durmakta idi. 

Halbuki bu tadhten 2100 sene evvel 
l>ir Aristarch güneşin değil, d~n~anın 
döndUğünü bulmuı ve ilan etmııtı .. 

Suther de, Kopernikus'un keşfınc 
lıir cinnet nazariyle bakıyordu ve buna 
u mühim hakikati sebeb gösteriy~rdu: 

$Ünkü Tevratta yıu:ılı olduğu üzere 
'llr amber giineşi durdurmuştu. 
ı.ı cşu pcyg · Ü 
!Demek mıitch rrik olan ar.z değıl ne§ 

idi. 

Kepler kanunları da ayni katolik 

)ı:omi yon tarafından memnu ki~ablar 
:indcks'ine dahil edilmiştir. ÇilnkU bun· 
l r Kopernikus'un sistemini takvıye et· 

ekte imişler ;ve bu komisyon Allahın 
rbest iradesini kayıt ve şartlara ba 

lıyan bir "kanunu" kabul etmiye nsHi 

r ttar olamazmı . 
Bu kararda katolik ruhanilerinin 

Allahın bu serbest irade ine icrayı te· 
liİr ederek iyi hnva veya yağmurlu ha 
a yaptırmaları hususuna miısandc e~il

bıi tir. ÇUnkü knznnç kapılarını ve hal-

ı elde etmek yollarını ihmal etmek 

l dogru degildi. 

* Giordano Brumo kfiinatta . b~r~~k 
'1unyalar bulund11gunu iddia ettı.ğ~ 11i.

10 

,•6 n 'da dırı dırı • ubat 1600 yılında "orr.a . 
· k'J' in bu cına· alulmıştır. Bittnbı ı ısen 

ette bir kabahati yoktu. Çiıı it 0 :nu· 
t d · dli h kimlennin a uzcre maznunu nya 

ket e ı . . 
'' ica cunı tı. zalandırılmnsını r .. 1 d' . d'ri 

Bu sinsi ve riyaldir. cutn e ırı ı 
yakılmak ilflmr demektı. 

* Galilel bir hakikat keşfetmek müna-
sebetsizliğinde bulunmuş ve bu yil:•:d~n, 

. 1 . . ·ınk~ra razı olduğu hnlde, uç 
f ikır erını " d 

• d da kalmıştır. Bu ceza an 
6Cne ıın an • b' 

d 
kendisine gösterılen ır rna· 

sonra a d 1 · ı; ve öldı.i· 
halde ikamete mecbur e ı mı - :. 
"ü zaman hıristiyan mezarbgına gom. 
~Urülmeml tir. Belki bu yüzden lsanm 
vtidettiği cbedt hayata nnil olamamı~t~r. 
fakat kendisine bu laııeti getiren keş;r
leri ona dünyada bir ebedi hayat ba lj 

etmiştir. 

* . Kilise tec:rUbf fiziğin mü~hiş bır 
"dı' ve bunun sebelerı de var

düşmanı ı 
dı: f.zisyenler kısmen insnnı hayrette 

"beler yaparak papazların 
bırakan tecru .. 

d
·1 ·ne mahsus saydıkları mucl· 

ken ı erı . . H 
k bet edcbihrlerdı. ayvan· 

.ze" Jere re a • kabetten korkma hırsına 
lar bıle bu rel dır Adamın birisi bey· 
kurban otmuş ar . ve hüner öğretince 
girinc birkaç oyun 11501 _,_ •~ bayvam 
bunu ki1i&e haber uuul:r • 

. d L' bon'da muhakeme eunış 
senesın e ız • ~ı I" di erek 

" .. duna eytan gırnu§ y ve vucu • 
diri diri yaktırım tır. 

:[: 
. de Fransııda enstitü aza· 

1806 enesın ak d" · yazar un· 
d"n ·u erci er bır eser 

s1n .. ın "dd' etnıi -. d'ğ'ni şöyle ı ıa 
yanın dönme 1 1 

• ~ u u Fi 
.. "Ç' kü dünyanın dondug n -
tır. un • • d Eflatun 'dd'a etmı!l ıse c , 
sagors da 1 ı " k b 1 

. ibi hakimler bunu asla a u 
Arısto g i bü •Uk coğrafya-
etıncmlşlcrdlr. Hatt } dö dugU 
cı BatlUmyus bile dünyanın n . 
naznriycsini delilık ve tamamen gUIUnç 

1 k vauflandırmı tır. Aynı 
bir tey o ara . 

d Romndakl mukaddes dın rnec-
raman a . • 
llsl de dilnyanın d6ndüğUnU ıddıa eden 
~alilei'yl felsen bakımdan saçma ~e 
manasız ve şekil iitbariyle .zındıkça bır . . . ,. 
fik'r ileri sürmekle ıtham etmıştır ... 

(Sonu var) 

J>OJ.I TF: 

Bnrclu miiı:tcri) c ) ımruk at.tılnr 
ŞükrU oglu Numan adın~~ bır a-

d 
T abarinbarda garson Akıfın· ken-

a~ . 
<lisini yumrukla dövdu unu_ v~ gozu: 

. . . ' ldigini iddia etmı tır. Pohs nun ışırı . 
tahkikatını yapmı ve suçluyu mUddeı 
umumiliğie tes1im etıni tir. 

y npıdun tahtn çalnrkcn 
)nknlnndı 

Ulus meydanında yapılmakta olan 
Sümer Bank binası ine atından tahta 
çalan Kadir oğlu Fahri uçUstü yakala· 

narak adliyeye verilmi tir. 

Çocu~unu kurtnrn·kcıı ) ~raln~ıdı 
Akköprüde Rif trn idaresındekı a· 

b 
t1oeuğuna çarpaea~ın..:an kor• 

ra anın :i d' • 
knn annesi Bahire, arabaya ken 161 

ve hafif surette yaralanmı9ur. 
çarpmış . 
Poli hAdiseyi tahkik etmektedır. 

1ki hafta önce, Gençler birliği - Çan· 
kayayı, Kmkkale gücü .. Demir sporu 
yenerek Çanakkale kupasının finaline 
kaim lardı. Fakat, maçlardan sonra, 
bölge b:ıskanlığı Çankayruıın bir itira
zını tetkik ederek, Gençler birliği - Çan
kaya maçının tekrar edilmesine karar 
verdi ve ilci kulub geçen hafta karşıla· 
şarak iki er sayı ile berabere kaldılar. 

BugUn, Çankaya • Gençler birli~nin 
tekrar oynnyacnklarıru zannederken, 
futbol heyetinin aşagıya koydu umuz 
tcbli ini aldık. Bu tebliğden, Çankayn
nın hilkınen mağlub snyıtdığı anl ıl· 
maktadır. 

Hususi surette öğrendiğmize göre, 
Çankay , takımında, nizami ınUddetlerini 
bitirmemiş iki oyuncu oynattı rından 
maçı kaybetmiştir. 

Bu vaziyet knrıısrnda bugün, Kınk
kale gUcU • Gençler birliği maçını seyre
deceğiz. Bu kaf1ıl ma, Kırıkkale gUcii 
için çetin bir imtihan olacaktır. Son za
manlarda metoUlu çalrşmnlarrnın güzel 
neticelerini gôrdil ümUz bu takım eğer 
Gençler birliği kar ısında muvaffak o
lursa, Ankara likinde lfiyik olduğu mev· 
kü alabilecektir. 

Gençler birliği için, son maçlar likc 
hnzırlık b kınundan gdzel birer ckzer· 
isi oldu. Her hafta takımın aksayan ta

raflarının dilzeltildiğinl gördük Bugiın 
mUddetlcrini dolduran oyunculnriyle 
Gençler birlığinin d ha giı.zcl ve kuvvet

li bir takım çıkaracağır:ı umu:roruz. Her 
hıılde bu maç, cntereaıın ve görulmeğe 
değer ol caktır. 

Bugiinkii mnç 
Ankara futbol janlığınd n: 

ç .. nakkale kupası maçı. rı final mU

bakası bugün iiaat 16 d Ankara guc\.' 
ahasındn, hakem be ikt. 1ı Hakkını ı 

idaresınde, Gc11çler birligi - Kırıkkale 
gucU arasınd yapılacaktır. 

Ağrı kaza ınerkezinin 
yeri değiştiriJdi 

Uc;Uncü umumi mufcttışlık dairetii'ne 
clahıl yenı tc kil olun n A rı vıl y tine 
ba h ol n Do u Baynzıd kazasının şirn· 
diki merkezı ıkti di cıhcttcn yerinde 
gôrulmemi v bu ı: rur t dol yı iylc 

kaz merkezi yine yni kaz dahilinde 

eski yere d rt buçuk kilometre kad r 
u kta bulunan trlnslt ista yonuna 

naklcdılmi tir. 

ınur a ~anıyor 
N kli) c i terinden anı r, kcf lct vc

rebılir bir memura ihtiyaç vnrdır. Li
san lıılenlcr tercih edilecektir. Mcsn· 

jerl acentelı ıne mUraca t. 

Parisı 3 (A.A.) - B. Blum'un Ce· 
ncvrc'yc yaptığı seyahati bahis mevı:uu 
eden Entransijan gazetesi diyor ki: 

"B. Blum'un Cenevrede beşler kon
:fcransrnın toplanmasını tacil için ça
lışması lhımdır. Başbakan bundan bnş· 
lra bu konferans h. kkrnda be:ılenen 

9UpheH bir hissin kalkması için de ug
raşmalrdır. Frnnıanın, bu batı teşebbU· 
sUne biıyük bir chemiyet verilmcltle 
beraber doğu · Avrupasına karşı alllt.a
sızlrk beslemedi ini Moskovaya anlat
mak llizımdır. Fransız • ingili.z goril -
mcleri şimdi b şlamış bulunmaktadır. 

Fran anın kurmay ittifnklarrnın çok 
kati bir tatbikini istememesi şartıylc 

hu iki devlet arasında bir uyuşmaya va· 
rılacağı tahmin olunmaktadır. 

B. Blum gelecek hafta silahsız· 
lanma hakkında bir konferans verecek 
ve harbiye biıdcelerinin bildirilmesi ıu
retiyl ilah kontrolunun ilk mcrlı; le-
inc d rhal varılmasını fstfyecektlr. 

Diğer taraftan B. Spin s, Fransa· 
nrn kontenjanları siyaseti hakkınd i
zahat verecektir. İngiltere ve ı:rnn a 
gUmriık tarifelerinin tenzili hususun· 
da imdiden uyu~uşlardır. Bu teklıf 
kabul olundugu takdirde, ingilizl('rin 
temenni ettikleri veçhile ham madde
lerin d ha iyi bir şekilde dağıtılma. 
ırnı temin için endUstriyel memleket
lerin iştirnk edecegi umumi uir konfc· 
ıans topJnnabilecektir. 

Bundan ba ka gerek B. Hitlc1 tara-

Ba b·ıl aııııu z 
l(ay eri fa))ril a~uıcla 

(Başı 1. inci snylndı) 

çcJrimlnıemiştir. En iyi ınakinalnr ve 

binalar, ekonomik, sağlam esasları bu 

f abrikııda ç lış nlarw, ın ıın ve işçi 

ol rnk, en iyi h } at ve istirahat ş rtla· 
rı dD ıinlJlmD tür. 

Buyük, kl1çiik bu fabrikndn ç:ılı an-

1 rın tek vazilclcrı' onu, nullctin ornck 
bir mıllı müc c e i h:ıliııc getirmek

tir. } tıbrıl olar k 61 nek, n:ıtuı ıck

ııikte, cJ,onomıdc, Jıul J iyi ışlcmcdc 

omck ... Bunlar kad r miilıim olan i11ti· 

zamda, çalr~ktwllkıa di iplmdc ornck 

bir Fnbrikıı ... \.'C llcpsindı;ıı ınulıim olıı· 

rnk bır mıllı müc ese rulıurıc13, cumu

riyetçi, ı il/ıyctçi ktiltur.ı ile An dolu 

ortasında med ııt \.'C manevi bır k le 

gibı ağlam krıraktcıde olm ı lnzımdn. 

Kayseri Be Fnbriknsı Türkiye nıı/11 

hnynuııdo kendi rwanc ini lcurı.ıağa ve 

tnrıhini yazma a başlamı tır. Dikknti

mız \•e dile[;imiz bu taril in tc111iz ilk 

yard rıntn millet Jıatzr. rnda derin 

kökler snlarnk dev m etmesine bağlı O· 

lncaktlr." 

frndnn ortaya tılan meselelerin grrt ı,:. ' 
Polonynnrn dileklerinin tetkı "it'I 

bir koloni devletleri konferansının .op .. 
lanmnsı bahis mevzuu ol:ıc ktrı. 

l'ı•ni hiı• hilııraflık anlı· nl' sı 
Va ington 8 (AA.) - Amı; hu· 

kümeti, latin Amerika milletle nın 

Vaşingtond ki mUme sillerfne bir l 1t ı
rafhk muahede i projesi vermiştir. Du 
milletler tarnfrnd n tasvibi uıkdiı ndc 
bu proje, ilkk nunda Bocnos • Ay es'
tc toplannc k olan konferansa v ite• 
cektir. Bu proje, lm2n edenlerin n nş. 

mnzlıklnrr muslihane bir ekild 1 tlt·· 
dilmesi husu und tcah}\ude rirme·eri
ni tasarlamakta ve bir h rb tt k liı nclc

0 

bitaraflarm hnrb edenlerle tic ı etlerini 
azaltmak h klarmı t nırnaktadır. 

Harlı edenlere ılnh ve cephane r,;n
trşı ynsağı ve muharib tarnflnra ke1uu
lacak finansal amlı:ırgo imza edcnlel' 
iç.in mecburi olacaktır. M nmafih, huı 
merlkan devleti nmerikıın olmıynn bir 

devletle harlı etti i takdirde bu mec• 
buriyet varld olmıyacaktır. 

Dnnzig \nziycıi i ·in 
Cenevre J (A.A.) - Fr n n, lngıl• 

tere ve hves; delegelerinden mUtc;:tk• 
kil olup I>anzig'in vnziyetini tetl ıka 
memur olan komite, milJetlcr cemıyet:i .. 
ne başvurarak, Polonyanrn serbest' şe
hir enatosu tarafından alınan son tcd .. 
birlerle Dnndgde doğııcnk vaziyeti ay• 
dınlntınnyıı memur tmek teklifinde bltıı 
lunınnyı karnı 1 ştırmıştır. 

1SP1\ YA tll11LAL1 
(Ba ı 1. ·ııci srıylnda) 

Dobbie, Tolcdo chri Alkaz rının bom· 

bardım nına bilfiil İ§tirak ctmi olduf U• 

mı ve Alknzara çevrilmiş bir ın kincl! tü

feğin b şınd yirmi saat müddetle ça
lr tıgrnı bir gazeteciye öylemi tir. Bıı 

müna .. ebetJc B. Dobbie; i paııyol m rk· 

eiııtl rinin lehine olarak il h ambnrg°" 

sunun k ldırılması hakkında cskidel\ 

yapımı oldu u bır teklifi teyıd etnÜ§tir. 

Kutnlon) nı1a 'azİ) ('l 

l)erpign n, 3 (A.A.) - Veni Com

pnni hlıki.ıntetinin kurulmasından onra 

K. talonyad va iyct değışmiştir. ln§(l 

norm. 1 bır şclcilde yapılmakt ve en· 

dustrı tam r ndnnan ile çalı maktadır.., 

Sokaklarda an rşi t icderasyonunun 

kırmızı ve İ) 1 bayrnklJrı ile kı ıl b: y

raklarl knr ıla§mnkt dıı. Milis nskcrl .. 

ri iyi giyinmiş olup duru t h reket et

mektedirler. Bunun), ber her, Tolcdo ve 

D !ener dU me inderi id r 

endişe etmektedirler. H lk, k talony Jı. 

lnrın hiç bir ckilde mağlub olmıy:'lcak

l rını aanm kt. ve M drid hukUmcliy .. 

le alak dar olmnmaktııdır. 
tlinc teslim ederken (bUtUn sihir~n7-
lık meselelerinde aynen yaptığı gıbı) --- Tefıiko: No: 58 

·yE 
Yazan: Dr. ALBXl.<: CARREL 

. • NASUHi BAYDAR 

ıx 

Sosyal nıuhitin estetik, nhlnk ve di.n ~uygul n 
üzerindeki tesiri. - Şuurun ınk1 • 

fınd ki tcv hkuf. 

Şuur fonli etleri, bedenimiz içi_ ~n<lar.. 0~ 
\ muhitın de tesiri altındadır. hz.ıy~lo)lk fa 

Y~ l 'bi 0 dn egzcr isl kuvvetlenır. Hny • 
a ıyelt l: l: znrur tl n c vkolun n uzuvl r, 
tın a c d k h ek t edC'r-

ln ıyan b'r muhit ve terbiye mevcud olmadıkcn 
dim wi fn liy tler m ıfuz k lır. Her ferdin u
~r .tezahürlerinin sayısını, keyfiyetini ve k fe .. 
tını tayin eden p il·olojik muhittir. Şay d bu 
muhit pek fakir ise zek:, ve ahl:,k duyr,usu inH
~f edemez; kötü ise bu fnaliyetler de kötii olur. 
Bız}er o y. 1 muhitin içine, vücuddnki hücreler 
gıbı gateolmu he: ld yiz ve tıpkı onl r gibi, 
muhat bulunduğumuz ş yle.re knrşı kendimizi 
mud f n kabiliyetinde değiliz. Vii ud kendini 
kozmik fı}eme karşı §UUrun kendini psikolojik 
fılem kar ı koruduğundon dnhn iyi korum kt -
dır. llzik ve ~imik unsurlann m\id h lcsind n 
k ndi ıi deri ve cmanm muhali gı ası sny inde 
muhaf 7.a etmektedir. Şuurun, bunun tenıine 
olarak bütün smırlnrı nç.ıkhr; osynl muhitin, 
fikri v man i, lıc çc id müdahale in mnruz· 
dur. Bu mudah lelerin mnhiyetine göre norm 1 
veya bozuk bir tnrzdn inki af etm kt dir. 

leri, iiniversitc profesörleri, ki.itiıplı ~nel r, labo· 
ratuvnrlar, kitnbl r, d rgiler aklın g lişm ine 
ynrdım ed n mnlum v sıtnl, rdır. J\ncnk ki· 
tnb cidden esastır. P k zeki olınıynn hır 
muhitte y şamnk ve ynı znm nd yi.ik• 
sc:k bir külti.ir sahibi olmnk kabildir. Hu
l,"ısa nklın tc < kki.ilii kolnydrr. 1 folbuki nhlAl" 

Türkçeye çevıren. 

M 
• · k' 'yileşm~nin i.ir • 

ucıze uzvıyette 1 1 'k ... · k d natomı 
' 1 ile karakterize olm ta ır. 1 ufetl · dd"b" mikdarının norm 

eıın tene u u · d' H'di 
hlikdard<1n çak fazla old~ğu şüµhesız ır. . • 

. d d A cnk bızzat senın tek lüzumlu şartı un ır. n . . l 
h d. ,,. k at hıb• o 

a tanın dua etmesi veya ını ann . 
nıası znruri değildir. HP.Stanın ymundıl b.r ~ ş· 

k d Bu vakn· asının dundn bulunması yetme te ır. l 
!arın biiyuk bir mannsı vardır. Bunlar, P· 'ko °: 
· ı · tl n )ık ve m;vi uluşlar arasınd , heniız ma uy 

Lilinmemekte olan bir tnknn rabıtnların me~7d 
olduklarını gösterm kte ve jc;pnt etmektedır er 
]k· · ·· b' ·1 ·n mesgul 1 ıııcncilerin hr:kirnlerin, ter ıyecı erı b' k ·r 
b~tn<ırnış oldt;kları manevi faaliyctleri~ı 0 _le ... :

1 

ır ehemiycti vardır Bunll:\r biz yenı hır 0 e· -· . 

k kler ve d leler urma sıım r c 
lc~~dem k ki kendilıklcrinden gclı irler. f, k. t 
ya~ >' tnrzınn gore inki afl n tam vcyn ekıuk 
olur. ed b' d.: n 

Alp dağbrında kılavuz.luk en ır o m~. 
.. clali inki fı NeV} ork't oturan •r 

uzvı ve )" d A c k 
kimseninkine ü tün olmak nzım ır.,. . n 

klu da knecli oturak h Y• tınn k,,fı lc-
nevyor 1 k. 
cek k d r fiziyoloj k fonliyc.tlerc mn ı tır. ,,. . 

D"mnği fnn1iyet1er için hal böyle d~gıld r. 
Bunlar, hiç bir vnk 't, keııdılı~l~n~cn gel~ mı; 
l Alimin oğlu ba sının bılgıl rınd n hıç 
~r. tevarüs etmez. lssız bir ndada y lnız ha ın 
rbınek 1 cnk ol n Cro - Magnon'daki cedlerimi 
ırn ı a __ 1_ Babai k" .. 

den üsti.in olamıy CGJ{tıl'. nmnızın ~e • .. 

hı .. k tetik ve din duygulnrının ızlennı 
nnı, n ._ı ı 

Her ferdin zek:l ı, lmı olduğu terbi ey , 
Y dıi:'l muhite, ruh eli iplinine, mensup bu
lunduğu de" rede v sınıf tn cnri olnn fıkirlcre 
.. büyük bir ölçiide - bağlıdır ve edebiy t v fon
ı~ri u ul d ire inde t tkik etmekle, di.i ünmo
d kendini m ntığn alıştırmnkl ve ri)aı.i \ h
e yi kull nmnkla inki f eder. Mektcb mu llim .. 

kr, e t tik vt>: dıni fonliyetl rdı i böyle de ~ildirv 
Şuuı un bu nuınznrnları iizcrinde muhitin tesirı 
dı h. n ziktir. l lcr hnnri bir km d wun et ... 
mdde 'yiyi köti.idcn, güzelı irkind n n:yırd t .. 

ınek mümki.in olnm~ z. Ahldk, an t \ c din l r .. 
m r, riya7İye ve t rih gibi öğrenilmez. Anlam ıle 
\'• hi s tm k hiribirind n tnmnmiylc n •n § Y" 

lcrdir. Niznmi t lim v terbiye sad cc zek~'Y 
ttınlluk edebilir. Ahlilkın, nnntm ve mistiğin 
m nnsı nncnk bunların ınevcud v gunh.ik h ı" 
yotın i bl. rındon oldukl n muhitlerde zile • 
bilir. Zeku, inki f d bilme.k ici , y lnız talın 
v terbiye i ter; h~ lbuki uurun diğ ı· f • liy l'4 

1 i bir muhiti ve m vcudiyetlerinin o lındiltlı 
bulunduklun bir t kım insnnl r cami mı lr.c 
hlar. 

(Sonu '\U\l) 

ın kapı ını açmakta rlar. 

Ç·r ı· .., .. l\f erkez sabs mağazasında çok çeşitli ~ııgin 
r a ı t ıın. • • • ) • 

ti ya~ .ı ·ınızı tenıiıı edebilırsınız. 

lı r. 1 . j t r 11 • ç ec 
..., 

ı ıagaza ım açıı 



SAYFA 6 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 

1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için 637000 kilo un satın 
alınacaktır. 

• 2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 92365 lira fiat biçilmiş• 
,t&r. 

3 - İhale~i 6·10-936 tarih salr günü saat 15 de Çanak1Cale müs • 
lahkem mevkı_ sat~n alma komisyonunda yapılacaktır. 
. 4 - İ~tkelıler ıhaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 5865 
Jırayı ve ıhale kanununun 2. 3. üncü madde1erindeki vesaik ile bir 
saat evvel komisyona müracaat etmeleri. (988), 2-4466 

!LAN 

ı:.! t - MUstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf ile 136000 
Aılo un satın alınacaktır. 

2 - Unun beher kilosuna 14 lCuruş 50 santim fiattan 19720 lira 
blçilmiştir. 
I 3 .-:- İhalesi 7.10.936 tarih çarşamba günü saat 16.30 da ÇanaklCa· 
e mustahkem .me~ki alım k~misyonunda yapılacaktır. 
• 4 - İ~teklıler ıhaleden hır saat evvel teminat akçaları olan 1497 
!ırayı ve ıhale kanununun 2. 3. üncü maddelerindeki vesaik ile bir 
hat evvel komisyona müracaat etmeleri, (991) 2-4469 

İLAN 

Tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 1002 liralık yerli hay .. 
Yan yem torbası 1020 liralık kadana yem torbası 60Ş liralık yerli hay· 
~an keçe belleme 536 liralık kadana keçe belleme 172 liralık yerli 

ay':an kıl kolan 106 liralık kadana kıl kolam 237 liralık yerli hay • 
r.a~ ıp yular başhğ~ 120 liralık kadana yular başlığı 454 liralık yer· 
l ayvan çul~ 70 lıralık kadana çulu 68 liralık yerli hayvan için 
pay~end, 16 lıralrk kadana paybendi 61 liralık yerli hayvan köstek 
:~ lırahk kada.na .k?stek ~76 liralık gebre 510 liralık tavla halatı ısi 
ralık yular zıncırı 270 lıralık sünger 181 liralık saplı yular başlık· 

1~1 kapalı zarfla. alınacaktır. Eksiltmesi 8.10.936 saat 16 dadır. Tek-
mektu~larr hır ~aat evveline kadar kabul olunur. Hepsinin tu· 

t~:ı 6081 .. lıra olup ılk teminatı 457 liradır. İstekliler sartnameyi 
gormek uzere. her gün ve eksiltmeye iştirak edecekler içi~ belli gün 
~:bsaatte t~.klıf mektupları 2: 3 üncü maddelerindeki vesikalarla Lii-

urgaz tumen satın alma komisyonunda bulunmaları. 2-4520 

1LAN 

. ı. - Çorum. garinzonunda bulunan kıtaatın bir senelik ihtiya
cı ıçın lSOOOO kılo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur 

: - ruha~men bed~li 15000 lira ve ilk teminatr 1125 li~adır. 
,.. d - . hdalesı 14·1 teşrm 936 çarşamba günü saat 15 de Corumda 
vr u evın e yapılacaktır. ~ 

b 
4 - İstekliler teminat makbuzlarını havi teklif mekt l 

elli saatten b' t 1 k . up arını 
ır saa evve omısyona vermiş veya gönderm' 1 

rn~lıdır. Şa~tnameyi görmek isteyenler her gün öğleden son/l koo. 
vıısyona muracaatla parasız görebilirler, (1039) ı-4s38 • 

İLAN 

la 1t!ani~a merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için kapalı zarf
• muna asaya konulan 392 ton una verilen fiat pahalı .. "ld" - ·· 
Clen 2490 sayılı k 40 goru ugun• 
"aza l kla 1 anunun . ıncı maddesi mucibince bir ay zarfında 
r r ı a ınacaktır. 

al 2 k- ~artnamesi 255 kuruş mukabilinde Manisada askeri satın 
rna omısyonundan alınabilir. 

ask 3 i- İhalesi 14 1. ~eş. 936 çarşamba gUnU Qat 11 de Manisada 
er satın alma komısyonunda yapılacaktır. 

~-d41-:- Muvakkat teminatr 3798 liradır. Beher kilosunun muhammen 
uÇ e ı I 3 kuruştur. 

5 - İstekliler. ticaret odasınaa mukayyet olduklarına dair vesika 
~:r~uvakkat temına~ları ile birlikte belli gün ve saatte Manisada as. 

satın alma komısyonuna müracaat etmeleri. ( 1117 ), 2-4636 

1LAN 

ln .. r .. - ;ol~l~ gar~izon kıtaatı ihtiyacı için 120000 kilo linyit kö· 

1 
u_ru açı e sıltme ıle 15 • birinci te'1-rin. 936 .. .. t 16 da 'h 

esı yapılacaktır. :ı gunu saa ı a· 
2 - Taliplerin 135 l"ral k t • 

tni mezkt1rda sarı kı 1 
1 kı emınatı ~uvakkateleri ile birlkte yev-

komisyonuna mürac:aatlar asında mezku.r top~u kıtaatı satın alma 
3 

arı. 
- Şartnameyi gör k • • 1 • • aıisyona m·· 

1 
me ıstıyen erın her gün öğleden sonra ko-

; uracaat arı. (1146). 2-4665 

1 - Edremitt ki b' l"kl • Jtapalr zarfla 1 lOOe ır ı er ıle müesseselerin senelik ihtiyacı için 
ton odun alınacaktır 

ı 2
3 

- T
1 

ahmin bedeli 11000 liradır· .. 
- hale 14 b. · · • 

Otitteki askeri sat:rınfı terin .1936 çarş_amba günü saat 11 de Edre· 
4 _ M kk n a ~a omısyonunda yapılacaktır, 

5 
uv": at temınatı 825 liradır. 

- Teklıf mektupların ·· k ICadar makbuz kar 1 -
1 _muna asa saatinden bir saat evveline 

mektuplar kabul e~~l~~;,omısyona verilecektir. Bu saatten sonra 
6 - Şartnamesini g·· k . 

olduğu ilan olunur (l2~~) e ve bılmek için komisyon her gün açLk 
• 2-4751 

1 - İzmir müstahk k"" · 
l<ilo yerli pirinç ihti em ~ev 11 lCıtaatının seksen altı bin dört yüz 
muştur. yacı apalr zarf usulü ile eksiltmeye konul· 

2 - İhalesi 20 birine ite ri .. .. 
kışlada müstahkem mevk'" § n 936 salı gunu saat 16 da İzmirde 

3 T 
11 satın alma ko · d 1 - ahmin edilen mecmu t mısyonun a yapı acaktır. 

4 - Teminatı muvakkate ak u::rı 1641~ lıradır. 
5 - ~artnamesi her gu··n k ç. 1 l231 lıra 20 kuruştur. 

omısyonda tr" ··1 b"l" 6 - stekliler ticaret oda d boru e ı ır. 
göstermek mecburiyetindedir~ın a kayıtlı olduklarına dair vesika 

7 Ek 
. er. 

- sıltmeye iştirak edecekl 
çüncü maddesinde yazılı vesi kal e~l 2490 ~yılı kanunun iki ve Ü• 
rını ihale saatinden en az bir sa!~ı 1 e temın~t ve teklif mcktupla
caklardır. ( 1201) evvel komısyona vermiş buluna· 

2-4752 
1 - Kor. ve tayyare alayı eratının 2 • . . 

937 senesine kadar ihtiyacı olan 500000 ·~'!t teşr~n 936 dan temmuz 
zarf usulü il eihalesi 21-10-936 çarşpmba ı .. o .~abrıka ununun kapalı 
tır. Muhammen bedeli 50000 lira muvakkgunu s~at 11 de yapılacak. 

İsteklilerin teminat mektupları ile sa a:. t~:ınat 375.0 liradır. 
ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin tatil gü~l~ 1• ~e~en hır ~at evvel 
komisyona müracaatları. (1212) r.ı arıç mesaı saatinde 

2-4757 

Çorum garnizonunda bulunan kıtaatın ihf • • 
sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştu?~1 ~çın 60000 kilo 
7500 liradır. İlk teminatı 562 lira 50 kuruştur ih 1u .aınm2 en bedeli 

· 15 d ç · a esı 6-10-936 p zartesı saat e orumda orduevinde yapılacaktır İ t kl'l . . a· 
de ilk teminat makbuzları da olduğu halde teklif, 

8 
ek 1 er ıçın· 

yukarda yazılı gündeki saatten bir saat evvel komisy:'e tupla.rının 
malarr ve hariçten iştirak edeceklerin zarfları da aynına vermdış ol .. 

. 1 • b 1 k . zaman a ko .. 
mısyona ge mış u unma şartı ıle postaya vermeleri lazımdır. 

(1200) 2---4753 

l - Bergamadaki kıtaat için 500 ton yulaf kapalı zarf usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Malın tahmin bedeli 31 lira 00 kuruştur. 
3 - Birinci teminatı 2250 lira 00 kuruştur. 
4 - 22-10·936 perşembe günü asat 10 da Bergama askeri satın 

1 
uı.:us 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 

250 TON HAM MAGNEZİT 
Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
komisyonunca 16-10-936 tarihinde cuma günü saat 14 de açık kesilt• 
~e. ile ih~le edilecektir. Şartn~me parasız olarak komisyondan ve • 
rılır. Talıplerin muvakkat temınat olan (225) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko • 
misyona müracaatları. (1084) 2-4600 3 

35 KALEM LASTİK BORU VE SAİRE 
Thmin edilen bedeli (3325) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
komisyonunca 15-10-936 tarihinde perş_embe günü saat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu • 
vakkat teminat olan (249) lira (38) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo• 
na müracaatları. (1083) ı-4601 

DESTERE, FREZE. ERKEK VESAİRl!.. 
Tahmin edilen bedeli (34400) lira olan yukarda cinsi yazılı mat. 

zeme Askeri Fabrikalar Umrım Müdürlüğü Satın Alma Komisyo• 
?unca 1~·11-936 tarihinde perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ile 
ıhale edılecektir. 
. Sart!'am~ (bir) lira (72) .kuruş mukabilinde komisyondan veri

lır. Talıplerın muvakkat temınat olan (2580) lirayı havi teklif mek· 
tubla:ını. r:ıezklır günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendılerının de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve· 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1086) 1-4703 

41 ADET ERAT KAPUTU 
Tahmin edilne bedeli (451) lira olan yukarda miktarı ve cinsi ya

zılı melbusat Askeıi Fabrikalar umum müdürlüö-ü satın alma komis
yonunc~ 5-10-936 tarihinde pazartesi günü saat l4 te pazarlık ile i· 
h_ale ~dıleceftir. Şartname paarsız ol~rak komisyondan verilir. Ta· 
lıplerıfı muvakkat teminat o~an (3_3) lır~ (83) kuruş ve 2490 numara-· 
lr k~nunl.Vl 2 ve 3 maddelerındekı vesaıkle mezkur gün ve saatte 
komısyona müracaatları. (1138) 2-4661 

16000 KİLO ARPA. 
11000 KİLO KURU OT, 

7000 KİLO SAMAN. 
Tahmin edilen bedeli (1147) lira (50) kuruş olan yukarda mikta

rı ve cinsi yazılı yemler Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
a1ma komisyonunca 23-10-936 tarihinde cuma günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (86) lira (10) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelernideki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1187) 2-4750 

1 ANKARA BELEDiYE REISLICI iLAN~ 
1 - Su idaresine alınacak kazma, kürek, sap, karpit, el lambası 

ve saireye istekli çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılmıştır, 
2 - Muhammen bedeli (2871.90) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (215,37) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazr işleri kalemi· 

ne ve isteklilerin de 13 - teş_rini c,vvel • 936 salı günü saat on buçuk-
ta Belediye Encümenine müracaatları. (1227) 1 2-4770 

Su idaresine alınacak demir boru ve teferruatı için verilen bedel 
haddi layık görülmediğinden 13 - teşrini evvel - 936 salı günü saat 
on buçukta pazarlıkla alınacağından isteklilerin belediye encüme-
nine gelmeleri (1226) 2-4771 

Su idaresine alınacak 5500 lira muhammen bedelli font boru 
13 teşrini evvel 936 salı günü saat on buçukta pazarlıkla verilece • 
ğinden isteklilerin belediye encümenine müracaatları. ( 1225) 

2-4772 

5970 lira bedeli keşifli iki benzin deposu 13 birinci teşrin 936 sa· 
h günü pazarlıkla verileceğinden isteklilerin saat on buçukta bele· 
dye encümenine müracaatları, (1224) 2-4773 

1 - Su idaresinde alınacak çelik, köşebend lamaları ve saça is· 
tekli çıkmadığından açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır , 

2 - Muhammen bedeli 738,50 liraC.:ır. 
3 - Muvakkat etminatı 53,38 lirac!ır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün yazı işleri kalemi· 
ne ve isteklilerinde 13 birinci teşrin 936 salı günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. (1223) 2-4774 

Ankara Şehri imar 
Müdürlüğünden : 

Mahallesi 
tnkilap 

Sol<ağı 
Türbe 

Muhammen 
Cinsi Ada Parsel Bedeli Eski sahibi 
Ev 45 3 70 Hasan ve müş· 

terekleri, 1 
Yukarıya kaydı çıkarılan evin enkazı açık arttırma suretiyle 6. 

T. evvel 936 sair günü saat 15 de satılacağından talihlerin bugünde 
imar müdürlüğündeki komisyona müracaatları ilan olunur .. 

(992) 2-4472 . 

l(araman Belediyesinden : 
Karaman belediyesi elektrik tesisatına ilave edilecek yeni tür • 

bin, donama, tevzi tablosu vesair malzeme ve bu malzemenin yerle· 
rine konma.sı açık ~ksiltmeye konmuştur. . . 

1 - Keşıf bedelı.(10800) lira olup muvakkat temınat bedelı (810) 
liradır. 

Proje,keşifna me ve şartnameyi görmek istiyenler Karaman be. 
lediyesine müracaatla görebilirler. 

2 - Eksiltme 16 - birinci teşrin • 936 günlemecine rastlıyan cu• 
ma günü saat 14 de belediye encümenince yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin tasdikli ehliyetnamelerini 
ve o/o 7,5 muvakkat teminat akçalarını veya banka mektubunu eksilt· 
me günü saat 13 e kadar Karaman belediyesi veznesine yatırmaları 
ilan olunur. (1217) 2-4764 

Anl{ara Valiliğinden : 
~o?~a memleket hastanesi için yaptırılacak kalorifer tesisatı 

pro1esının .. 2~~9-936 gününde talip çıkmamasından öt~~ü i~alenin 
8-10·936 gunu saat on beşte ihale olunmak üzere on gun muddetle 
uzatıldığı Konya vilayetinden bildirilmiştir. Taliplerin yazılı gün• 
de Konya vilayet daimi Encümenine müracaatları ilan olunur, 

(1208) 2-4756 

alma binasında alınacaktır. 
5 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mektupla .. 

rını veya tahvillerine ihale saatından evvel Bergama maliye cezne· 
aıne teslim ecıecekleraır. 

6 - Evsaf ve şeraitini bilmek iitiyenler için her gUn komisyon 
açık olduğu ilan olunur, (1213). 2-4758 

ı · 
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MİLLI MÜDAFAA YEKALET! 
SATIN ALMA KOMİSYONU !LANLAF 
1 - Her birine biçilen ederi 750 lCuruş olan 18.000 :23.000 tall' 

battaniye kapalr zarfla alınacaktır. ·stİ' 
2 - Şartnamesini 865 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

1 

yenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. ·ııdt 
3 - Eksiltmesine gireceklerin kanunun Z ve 3 eli maddeterırııı' 

yazılı belgeleri 9775 liralık ilk teminatları ile teklif mektup; J1ı 
ihale günü olan 6.10.936 günü saat 11 den en az bir saat evel · 
V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. {956) 2-4440 

....... ~ B 1 L 1 T ··"i;~ 
Mim Müdafaa Vekaletinin yeri boş olan kalorifer ve su ıŞ ıııl" 

ustabaşılığına ücretliler hakkında vekal~tce ittihaz olunan ?51 il' 
maralı kararda yazılı evsaf ve şerait dairesinde imtihanla bı~ ıııdıtı 
nasibi alınacaktır. Kadroda verilecek ücret mikdarı (98) .ııra Ut' 
İmtihan 5 - birinciteşrin • 936 günü saat 14 de Vekalet Denıı ıııilı' 
teşarlrğı fen heyetinde yapılacaktır. İstekli olanların mezkQr ~ 
kadar daire müdürlüğüne arzuhalla müracaatları, (1148) 2 

BİLİT ~ 
17 kalem suni aza malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. paı'il' 

hğı 6-10-936 salı günü saat 10 dadır. İstekliler listesini görmek tı' 
teyen her gün ve pazarl;ğa gireceklerin belli gün ve saatında 5' 
alma komisyonuna gelmeleri. (1150) 2-4668 

ı M k 1. ·· ··1· İb~ANd fk. .. • 1 f' e ın•~ - a amca ga ı goru en ır a et u ı unıversa ırez 

nası pazarlığa konmuştur. . dı1• 
2 - Tahmin edilen bedeli 7450 liradır. İlk teminatı 562 tır• 
3 - Pazarlığı 5-10-936 pazartesi saat 15 dedir. tı' 
4 - Pazarlığa gireceklerin ihale gün ve saatında M. M. V. sa 

alma komisyonuna gelmeleri (1178) 2-4701 
~ 

............ BlLiT .... ·:~~ 
1 - Bir adet ağaç pulonya makinesi ile bir adet fırıldak mak1 

açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Kıymeti 1280 lira olup ilk inanç parası 96 liradır, 
3 - İhalesi 20-10-936 salı günü saat 15 dedir. d· 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü ın•,._ 

delerinde yazılı bilgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde Jld. ııJ 
Vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri. (735) 2--4 

. .......... . BİLıT •.......... 

1 - 5 kalem A. M.Contalar açık eksiltmeye 1Conmuştur '6' 
2 - Tahmin edilen bedeli 3500 lira olup ilk inanç parası z 

lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 21-10-936 çaramba günü saat 11 dedir. d• 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü ın• ~ 

delerindcki istenilen bilgeleriyle ihale gün ve saatinde M M. V 
kaleti satın alma komisyonuna varmaları .(722) 2-4119 

,.,.......... BlLİT ········; 
ı - 30 kalem düritler (Lastik borular) açık eksiltmeye 1'0 

muştur . ıiıt 
2 - Tahmin edilen bedeli 2000 lira olup ilk inanç parası 150 

radır. 
3 - İhalesi 21-10·936 çarşamba günü saat 14 dedir. ~ 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncU ııı '-' 

delerindeki isteniler bilgeleriyle ihale gün ve saatinde M. M. VeY 
leti satın alma komisyonuna varmaları. (721) 2-4118 

BlLIT 
35 kalem ecza ve malzemei bakteriyoloji açılC elCsiltme suretı~ 

le satın alınacaktır. Tahmin bedeli (1400) liradır. Muvakkat teıııı
natı (105) liradır. 

İhalesi 12-10-936 pazartesi günü saat 10 dadır. İstekliler evsa~ 
şartnamesini görmek isteyen bedelsiz olarak M. M. V. Satın a Jı 
komisyonuna müracaat ve münakasaya girmek istiyen 2490 saY\1 
kanunda gösterilen vesaikle ve teminat mektubiyle birlikte bel 
gün ve ı>aatında komisyona gelmeleri. (1036) 2-4535 

1LAN 
1 - Diyarbekirde yaptırılacak yapılar lCapalı zarfla eksiltıtlef' 

konmuştur. -
2 - Keşif bedeli 325.501 lira 97 kuruşturA İlk teminat par 

16.770 lira 10 kuruştur. • 
3 - İhalesi 7 - birinci teşrin - 936 çarşamba günü saat 15 ted1

;;. 

4 - Şartname, plan, ve keşifnamesini almak istiyenler 16 1ı 
28 kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma komisyonundan alırlar. d" 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun2, 3, ilncü ına .. 
delerinde istenilen ve Bayındırlık Bakanlığından alınması icabe • .., 
den fenni ehliyetname ile şartnamede istenilen ve behemehal v~rı 
mesi mecburi olan vesaikle birlkte teklif ve tminat mktuplarını ı~ 
le saatrndan en geç bir saat evveline kadar M. M .V. şatın alı•-
komisyonuna vermeleri. (964) 2-4444 , 

iLAN 
1 - Beher metresine 295 kuruş kıymet biçilen 9100 metre ma~ 

renkte kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. $ 
2 - Tahmin edilen bedeli 26845 lira olup ilk teminat akçası zol 

lira 38 kuruitur. 
3 - İhalesi 26·JJ~rinci teşrin .: 936 p~z~rt~.si saat. 1~ dedir.. 35 4 - Şartnamesını almak ve numunesını gormek ıstıyenlerın 1 

liuruş mukabilinde M.M.V. Satın alma komisyonundan alabilirler· 
Muhabere ile şartname gönderilemez. , e 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun istediği vesaik ile birlıkt 
teklif ve teminat mektuplarını en geç ihale saatından bir saat eV'le
line kadar M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. (1129) 

2-4744 

tLAN 
1 - 8000 metre amerikan bezi açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 2880 lira olup ilk teminatı 216 liradır'• 
3 - İhalesi 26-10-936 paazrtesi günü saat 11 dedir. • 
4 - Şartnamesini görmek ve almak istiyenlcrin ya bizzat veY 

bir vekil ile M. M. V. satın alma komisyonunda alabilirler. MuhS" 
bere ile şartname göndexilemu.. d• 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü nl1l 0 
del erindeki belgeleriyle istenilen vesikalarla birlikte ihal7 gün "• 
saatında teminatları ile birlikte M. M. V. ;atın alma komısvonuıt 
gelmeleri. (1095) 2-4745 

BİLİT . .., 
1 - Beher metresine biçilen ederi 575 kuruş olan on bın beşyi.l 

metre haki Gabardin kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur· 
2 - İhalesi 20 • ilkteşrin • 936 salı günü saat 15 dedir. 
3 - tık teminat 4268 lira 75 kuruştur. . • 
4 - Şartnamesini 302 kuruşa almak ve örneğini görmek isuyen 

ler her gün Ko. na müracaat edebilirler. • 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve. 2~90 sayıl~ kan~. 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte teklıf meni 
tuplarını ihale saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma Ko. 
vermeleri . .(1191) 2-4748 

BİLİT 
4 

8/ 10/ 936 saat 10 da satılacak olan 11 adet lCoyun 11 adet keÇ~ıJ' 
adet büyük domuz 11 adet küçük domuz satılacaktır •• Koyunlaıcii" 
beheri üç keçilerin be?e.ri. iki b~yük do?1uzl~rın. b7herı beş v\aY" 
çlik domuzların. b~herı ıkışer lıra t~~~n .. e~!l~ştır ... MezkQr e sJ" 
vanlar.ı görmek ıstıyen serum aşı evı mudurluğune muracaat v r.f.. 
tışa gireceklerin paralariyle birlikte belli gün ve saatında M· 
y, satın alma komisyonuna gelmeleri. (1175) 2-4699 
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Ank~ara a i]iiiııden : ı 
Ank ~ ıra \'e diara - Cubuk barajında yüksek imliilara ve münhani ı<ısımla-

t\'ı;eJ sl::r .1.u~_umu olan yerlere beton korkul klar ihalesi 7 teşrini· 
)onda y gunu saat ıs d e vilayet nafıa dairesitıde toplanan komis· 1 

I<eşi;bıl~a~ üzere acele pazarlığa konulmuştur. 
'l'eıni e eh 1261 lira 71 kuruştan ibarettir, 

, İstek~at ~4 lira 63 kuru~tur. -dıırlüf· ılerın teminat mektubu, ticaret odası vesikası ve nafıa mü· 
lılisyonunden alrıcakları ehliyet vesikasiyle bi~:likte ihale günü ko-

E.,. a gelmeleri. lirac~akl ve şartnameleri görmek istiycnlerin nafıa müdürhigiine 
at arı. (1194) 2-4747 

Aııl\:ara 1\ılüzil{ ö«retmeıı 
~ 

Okulıı Direl{törliiğüııdeıı : 
l - 93 . )atr
0 

v 5 • 937 senesi zıırfında açılacak olan Konservatuvarın Tı-
talttır. e Opera kısmı için yatısızlardan başka yatılı talebe alına· 
2 lCızla ~}'aşın rın en az 16 ve en çok 20 ve Erkeklerin. e.n a~ 18 ve en sok 
l1t21ına da olmaları ve hiç olmazsa Orta okulu bıtırmış bulunmaları 

2 
ır. 

~İrer~·:steklilerin S Birinci Teşrin pazartesi günü akşamına kadar 
~e İstaı ~kçe ile Ankarada Müzik Öğretmen Okulu Direktörli,ğüne 
• Su n .~lda Şehir Tiyatrosu Rejisörlüğüne baş vurmalıdırlar. • 

la~ıırıa ınuracaatta aşc;ğıda istenilen vesikaların birlikte getirilmesı 
ır. 

~~ tir hal tercümesi ''Kendi el yazısiyle" 
c) S ~fus hüviyet cüzdanı 
d) ~ hat raporu 
3 kul diploması 

ti 1' - _Secme sınavı Ankarada Müzik Öğretmen o'ltulunda 6 birin-
te ri~Şrın salı günü 've İstanbulda Şehir Tiyatrosunda 12 birind 
~artesi günü yapılacaktır. (ll82) 2-4710 

Ço,.ul{ Esiro·eme 1( uı:~mıı o 
Genel l\lerlieziııden : 

l_ ~0cuk S · ti ıı<ı.,. arayı caddesinde yaptırılacak apartıman, sınema, Y zme 
be ~~u ve garaj binalarına ait inşaatın ihalesi görülen lüzum üzeri· 
ı......... .ıo . 1935 pazartesi giinü saat 14 de talik edilmiştir. ----- -----------

Ankara elediye Reisliğinden: 
bıiı~u 1.sleri İdaresi i«in birisi Fen Müdürlüğünde diğeri m~kine 
tııa1ıe~~.1 si olarak Fen Heyetinde istihdam edilmek üzere iki dıplo· 

F uhendis alınacaktır. ~erilen Müdürüne 350 ve makine mühendisine 300 lira aylık ücret 

• yeccktir. ~ilcft=~~.ncı dil (Fransızca, Almanca, İngilizce) bilenler tercih e-

t ır. llı~r:tekiilerin bu şartları haiz olduklarını gösterir vesikalar ile 
~(11S3) 2-4690 

flaymaııa Belediye Reisliğinden : 
atı li.C\Ymana Belediyesine aid kaplıcanın 890 lira bedeli muhaın· 
'ıı 'l\lı ıki odasının inşaatı kapalı zarf yolu ile münakasaya konul
&~~Ştur. Şartnameyi öğrenmek istiyenlerin ve talip olanların 12.10. 
;ı;1~ Pazartesi günü saat 15 e kadar Haymana Belediyesine müraca-
~ilan olunur. (1080) 2-4585 

Özel Bizinı Ol~ul 
Direktörl ·· ğüntlen : 

1 - Okul 28 eylül pzartesi günü derslere başlıyacaktı.r. 
~ır ~ - İlk kısmın birinci sınıfına 930 doğumlular dahı alınacak· . -z 

3 - Orta kısmın birinci sınıfına talebe kaydına başlanmıştır. 
~ak~ - Kayır muamelesi, Samanpazarında Albayrak okulu yanın
lon '. 0 kul binasnda hergün saat 9 dan 15 c kadar yapılır. Tele· 
~ (1081) 2-4584 

OTO 
l\IE R A 1( I.JILA R I NA 

lıf f'.l - Bir büyük Agrandisman makinesi (Lantem) objef· 

11rneınan dublanastiğmat. O: 
2 

- Bir 9x 12 el makinesi, Refleks. objektif Zeiss·T essar 

' ·7 f. 165. Obti.iratör rido, 3 Şasi ve çanta 

SATILll{TIR 
I r 

J' Adres: 
elr·fon: 

Fırsattan istifade ediniz 
ULUS Basımevinde G. l\l run1zuna ıntiracaat ... 
1 ()(14 Taşradan soranlara mektupla izahat verılır. 

2-4649 '::----__ _______________________ _ 
b ~_illi Müclafaa Vekilet_i . 
l.ı enız merkez satın alma komısyonundan. 

Uha L ın1 ;:ıAen bedel Temi.natı Miktarı 
& LİRA TON ClNSİ 

l9.soo 1463 so Benzollu Benzin 

1 
ıı.ooo 1575 300 Dizel ınayı ınahruku 

ilan - Yukarıda muhammen bedeli ile teminat ve miktarları yaz~~ı 
lıa1t~ollu benzin ve dizel mayi mahruku kapalı zarfla ayrı ayrı mu· 

~saya konmuştur. llıav· - Benzinin münakasası 6 • 11 • 936 cuma günü saat 14 de ve :Velt~ lllahrukun mtinakasası da aynı gün saat ıs deAnl:arada M. M. 
alet' b" 

3 
ı ınasında yapılacaktır. . lııcrk- Şartnamesini görmek istiyenlerill her gün Ankarada Denız 

\ın 
1
cz Satın Alma komisyonun<. ve İstanbulda Deniz Levazım Sa· 

a ına k . ıı omısyonuna müracaatbrı. 
ltanu - Münkasaya gireceklerin de teklif mektuplarını 2490 sayılı 
~orn·nun hükümleri dahilinde münakasa saatinden bir saat evvel 
~Yona vermiş olmaları. (995) 2-4462 

Aıılcara ValiliITTndeıı : 
Vurı · ~ f ~ttn Yet ıandarma santral ve telefonlarına muktazi cins ve evsa 

1 

lıu1ın aınesinde yazılı santral ve levazımı saire açık eksiltmeye ko • 

lh uştur. l'ap1~le 8 ' 10 'Perşembe günü saat ıs de vilayet daimi encüıncninde 
1\1 acaktır . 

• ~~~~ınmen b~deli (171S) lira (50) kuıuştur. . ltasın tnıeye gırmek icin 128 lira 63 kurusluk muvakkat teınınat 

u ı:u s 

Nafıa Velcaletin eıı: 

1~ T~şrinievel 936 pazartesi günü saat 5 de Ankarada Nafıa 
Vekaletı Malze.me e~sıltmesi odasında aşagıda yazılı ıki par t i ka· 
yın trave~s .ek7ıltme;ı kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

1 - Bırıncı partı Adapazarı kazasıoın Dikmen Devlet ormanın
dan kesilmek şartiyle 23697 lira 50 kuruş m.ıhammen bedelli 13150 
adet norm~l v.e SOO _adet k_?prülük kayın tra"ers. 

~ - !kıncı partı İnegol Boğazova Devlet ormanından kesilmek 
prtıyle 19019 lıra 10 kuruş muhammen bedelli 11054 adet normal ve 
19S adet makaslık kayın travers. 

3 - Birinci parti için muvakkat teminat 1777 lira 31 kurucc ve 
il~inci parti için de 1426 lira 43 kunrştur. " 

4 - Eksiltme şartname ve teferruatı parasız olarak Nafıa Vekd-
leti Malzeme müdürlüğünden verilir. 

5 - Isteklilerin teklif mektuplarını 7.S.936 T. ve 3297 sayılı res-
?1i g~z7tede çıkmış_ t?limatnameye göre Vekaletten alınmış vesika 
ıl~ bırlıkte 12 Teş~ınıevel 936 pazartesi günü saat 14 de kadar Ve
kalet Malzeme eksıltme komisyonu reisliğine vermeleri lazımdır. 

6 - Hususi mukavleli orman sııhipleri de kendi orm.ınlarından 
kesilmek üzere eksiluneye girebilirler. (1033) 2-4S73 

Ankara P. T. T. 
Basmüdürlü(..t1deıı · 

' ~M • 
Ankara Telefon santralı binasında bulunan ambar ikiye bölüne

rek bir ~da yaptırılacaktır. Keşif bedeli 313 lira 65 muvakkat :\.cmi
nat 23 lıra 52 kurusutr. Buna aid sartname yazı işleri büromuzda 
hergün görülebilir. İsteklilerin alı~ satım kanununda SÖl'U edilen 
vesaik ve teminatlariyle birlikte 8 ilktesrin 936 perşembe günü saat 
IS de komisyonumuza müracaatları. (10°74) 2-4583 

Anl{ara P. T. T. 
Başmüdür üğüııdt>ıl : 

Ankara telefon ~c~ekesi için yüz tane beto!1 menhol kapağı yap
tırılacaktır .. Bcherımn muhammen bedeli 5 Jıra 50 ku"uştur. 'Mu
vakkat temınatı 41,:7.S kuruştur. Buna ait şartname ve pl5n ı ergüıı 
yazı işleri Bürosunda görülebilir . 

.. T~~i~.le~~n S(Birinciteş~!n/936 Pazartesi günü :Nat ıs de Ba§mÜ· 
durluğumuz bınasmda mutesekkil komisyona müracaatlaıı. 

(IOli) 4-4S08 

Kültür Bal{anlığından : 
Bakanlık bahçesindeki pavyonların sıva, ba<lana ve tamiri 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye konmu'ltur. 
Eksiltme 8110 936 Perşembe giınıi saat 10 da Gereç Direktörlü • 

ğünde artırma ve eksiltme komisyonunca yapılacaktir. 
1stekl~lerin şar!namesi.?i .~örmek ÜT.ere her gün ve eksiltmeye gi· 

receklerın de eksıltme gunu saat JO dan evvel tahmin bedeli (1669) 
75 liranın muvakkat teminatı 125.2S liralık makbuzla müracaat-
ları. (1013) 2-4S06 

llozatta Jandarma Seyyar Piya· 
de Alayı Satınalma l\.omisyonun-

dan: 
. 1 :- Tutarı yirmi beş bin iki yüz lira tahmin edilen yüz sek bın kılo .un 17:10.936 cumartesi günü saat on dörtte Hozatta ka::1~ 

zarf eksııtmesıyle satın alınacaktır. İlk teminat 1890 r~adır. 
2 --; .Şartnameler yüz yirmi altı kuruş karşılığında komisyondan 

alınabılır. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk teminat makbuzu-:;-

şar~namede yazılı bel~eler içinde bulundurulacak teklif mektubunu 
eksıltme vaktından bır saat evvel Hozatta komisyona vermiş olma• 
ları. (1126) 2-4644 

Anl{ara Valiliğinden : 
ı - Onuncu .Y!l, ~tim~~ut, ve .~ızılcahamam yatı okulları taic· 

heleri için bcherının fıat dorder yuz kuruştan 230 zar adet foti 
iskarpinle bir tanesinin fiatı ]O kuruştan lOS adet terlik m "'bn ve 

d

. k · u ayaa 
e ılece tır. 

2 - Yukarda miktarı yazılı iiç cins eşyanın muhamm b d ı· . d _ . . k k .1 en c e ı 
1959 lıra SO kuruş ol ugu ıçın açı e sı tmc .suretiyle nıübayaa olu· 

nacaktır. 
3 - Eksiltme işi 15-10-936 perşembe günü saat ıs de \tHayet bi-

nasındaki Encümeni daimi oda~ında. yapılacak ve şartnamede ya· 
zıh muhammen bedelin % 7,S nı~betındeki para, tahdlat veya ban· 
ka mektubunu ibraz edenler eksıltmeye iştirak ettirilecektir. Bu 
husus hakkında daha etraflı mallımat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Ankara Kültür Direktörlüğüne müracaatları. (1198) 

2-4732 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı · 

Tıınceli Nafıa J)irekıörlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş (~ördüncü Umumi Müfettişlik mın

takası dahili"lde t kriben 1~2 kılom:tre uzunluğundaki maz· z • 
Plür yolunun tesviyei türabıye, sınaı imalat ve makdem şosesi hn-
şaatı) dır. . 

Bu işlerin tahmin edilen bedeh (S00.000) liradıl'. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartna c ı, -
B - Mukavelename projesi, 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D • Tesviyei türabiye şosa ve kargir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname, • 
F · Silsilei fiat cetveli, 
G • T;:ış. kum, su grafigi. 
İsteyenler matbu bayındırlı~ işleri genel şartnamesini ve fenni 

şartnameyi dairede tetkik ve ınut.a!aa ve diğer Şartnameleri ve evra· 
la on iki buçuk lira bedel. mukabılınd~ Ankarada Nafıa Vekaleti §O· 
seler idaresinden ve Elfizızde Tuncelı N~fıa dairesinden alabilirler. 

3 - Vahidi fiatlarda zam yapılan bu ınşaatm eksiltmesi 19-10-936 
ta'"ihinde pazartesi günü saat 1 S de Eialzizde Tunceli Nafıa müdür-

lüğü binasındc yapılacaktır. • 
4 - Eksiltme kapalı zarf us~lı_Yle. yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ıçın .ısteklinin 23750 lira muvakKat 

teminat vermesi ve bundan ~a~a Tıcaret odası vesikasını ve Nafıa 
Vekaletinden istihsal ediJ?.1ış yol ":e ~tefcrrüatı müteahhidliği ehli· 
yet vesikasını haiz olup gostermesı la~ımdrr. 

6 - Teklif mektupları ~u.karda 3 unc_ü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar. Elazude. T.~r_ıceli Vilayeti nafıa dairesine 
getirerek eksiltme komıs}'.'onu reıslıgıne makbuz mukabilinde veri· 
lecektir. Posta ile gönderılen mektupların nihayet 3 üncü maddede 

Çanal<l{ale \7ilayeı: 

Daimi Ener nıeniııden : 
Yapılacak İş Keşif bedeli Muvakkat T. 

Gelibolu Eceabat yolunun 0,000 
12,4~0 kilome.treleri arasındaki şose 
tamıratı esasıyesi 

18210 L. 60 K. 1365 L. 80 K. 

1 - 15 gün müddetle yeniden eksiltme k . . . 
ve şartnamesi Ankara İstanbul 1 . ye onulan bu ışın k ı{ 
lüklerinde görülebilir'. ' mır, Çanakkale • Nafıa Müdür-

2 - Eksiltme S-10-936 pazartesi .. .. 
auliyle Daimi Encümende ya~ılacak~unu saat 15 de kapalı z<:rf U• 

3 - İsteklilerin müracaatları 24r 
1

r~a ı k 
la beraber şose insaatı yaı>mış olduk.lar yıdı . aNnunfa uygun olmak-

·1 • hl" . • ına aır a ıa V k~ l . d 
ven mış e ıyetı fenniye vesikasını tekl"f k e a etın en lazımdır. (1352) 1 me tuplarına koymaları 

2~4503 

Ankara Valiliğiııden : 
Hususi idare ve ş b ı · · · köm"" .. 1 30 u e en ıçın alınması muktazi 50 ton yerli kok 

nuıı:::;ı:ır~ ton kuru me§e odunu ve 500 kilo çıra eksiltmeye ko· 

Muhammen bedeli 2120 liradır. • 
İhale 12-10.936 pazartesi gil .. • ni:'ıdc yapılacaktır. nu saat 15 de vıHiyet daimi encUme-

buri~:~iltmeye girmek için 159 lirnlık muvakkat teminat itası mec· 

Taliplerin ihale günü daimi .. ~~rmek istiyenlerin hususi muh enc:ume1.1:c .. g~~~~leri !artnameyi 
ılan olunur. (1103) asebe mudurlugune mıiracaatları 

2-4612 

l\'.lüzik: Ö~relınen Okulu 
Direl t()rlüğünden: 

1 - 1935 193 ··- • çılacak olan Kons r~~:~::;ı~ılh;:;~n~e ok~:u;:ıza bağlr olarak a-
ve ~rkes~a Enstnimanlarr gnıpl~rı~a ta~~e' ah~a3::::tı;eori, Şan 

• - onı;ervatuvar gündüzlülttür Yatılı d -· . . bır kabul sınavına tabidir Talı ·1 . . • ı· .eg.~ldır. İstekliler 
3 - İsteklil ; . sı ıçın sene ık bır ucret verilir 

Direktörlüg-un ebr, 5 Te~rmıevvel 1936 pazartesi gününe kadar ~k 1 
. e aş vurmahdırlar Bu mür tt - • u vesıkalarr birlikte getirilmesi r . d acaa a aşagıda ıstenilen ) n· azım ır. 

~) N~~fhal ~e~cüme~.i (kendi el yazısiyle) 
u us hüvıyet cuzdanı 

c) Sıhhat raporu 
d) Küçük yaşta bulunanlar için ebeveynle . • h • _ vafaknh rının ta rın mu· 

1ebe4nin ~:nd~~rsi alacak erkek talebenin yaşı en aşağı 18 ve kız ta-

• S ::-. K~-~servatuvar kabul sınavları .• 
mi muzık ogretmen okulunda saat 9 d 6 Teşrınıevvel 1936 salı gü· 

6 - Fazla tafsilat almak ist" a başlıyacaktır. 
caat edebilirler. (1058) ıyenlcr okul Direktörlüğüne müra· 

2-4558 

Açık Eksiltme ilanı · 

Nafıa Bakanlığındaıı : 
1 - Eksiltmeye konulan · sü Teşrih odasında ya ılaca ış: Ankarada_ ":iiksek Ziraat Enstitü· 

rak yaptırılacak olan 6 . ~A ahşap galerı ınşaatıdır. Götiirü ola· 
tur. u ıma atın keşif bedeli 2701 lira 43 kuruş-

Bu işe aid evrak Şunlardır 
A • Eksiltme şartnames· 
B M 

1
' - ukavele projesi, 

C • Bayındırlık • 1 . D H ış en genel şartrıamesi 
• ususi şartname ve tarifname . 

E • Kecif cetveli, ' 
F· Proje. 

Mü~s~;r.~~~erdbu evra_k~ 13 kuruş bedel mukabilinde Yapı İşleri U 
ugun ne alabılırler. • 

3 - Eksiltme 14-10-936 tarihinde çarşamba .. .. fıa Vekaletinde y . 
1 

. k .1 gunu saat 16 da Na-
apı ış erı e sı tme komis d 

siltme yoliyle 
1 

kt yonu o asında açık ek· 
yapı aca ır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 182 r 
muvakkat teminat vermesi ve sanat okulu m - ı~a 61 kuruş 
bunlardan biri ile müştereken teklif yapıp e~unul o .ma.sı. ve.ya 
zalaması lazımdır. mu avc eyı bırhktc ını-

İsteklilerin bu vesaiki havi zarfları 3 1 n ·· d 
atten bir saat evveline kadar eksiltme komt" :0: de_de.J.aıulı sa-
buz mukabilinde vermesi muktazidir (l lO]' sy reıslıgme mak· 

__ ,__ ______ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------~~----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~-' ~ 2-4627 

a rne b - , l'aı. c urdur. 
'ilat ~jlerin. ihale giinü daimi encümene şartnameyi görmek ve taf· 
1<ıtı il,.. ınnk ısteyenlerin viHiyet jandarma kumandanlığına mliracat· 

an olunur. (985) 2-4492 

yazıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazım9ır. Postada olacak gecikmeler kabul edil • 
mcz. (1109), 2-4659 · 
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Kültür Bakanlığı tarafınB.•t•• k k•t hl - ld• H 1.1 N . 
dan bastırılan u un me tep ı a arı ge ı. . a ı a.cıden alınız. No. 111 Ankara 

Kiralık kat 
liavuzbaşı - Demirtepede Ne· 

catibey asfalt caddesi üzerinde 
20 numarada 4 oda, 1 hol, ha
mam, ayrıca bir hizmetçi odasın
dan miırekkep konforlu müsta • 
kil bir kat kiralıktır. Gezmek is
tiyenlerin içindekilere. izahat 
almak istiyenlerin de 2574 tele-
fona müracaatları. 2-4714 

-Klralık daire 
Ko:ıperatif arkasında Afyon 

apartmanının 2 inci katı kira
lı kıtr. İş bankasında B. Ata Ev-
cin'e müracaat. 2-4707 -

M ütenaslp bir End..., 

I\irahk 
apartıman 

• Yenişehir İsmet paşa cadde. 
sı No: 78 evin orta katı kiralık· 
tır. 

Geniş salon, odalariyle ban
yo, kalorifer ve sıcak suyu var
dı:. ts~rdeki bekçiye nıiiracaat 
cdılmesı 2-<709 

Kiralık l{at ·-
Yenişehir Kocatepede su de

posu şarkında manzarası iyi beş 
0 ?.a:. hela, mutfak, banyo ve 
butun. konforu mevcut olan bir 
kat kıralıktır. İçindekilere ve 
yahut 2580 telefona müracaat. 

2- 4708 

NASl~llACl 
KANZUK 

. En eski nasırlan bile pek kıaa 
bir zamanda tamamen ve köktlıı. 
den çıkarır. 

Uaıuıni deposu: fngiliı itan. 
&uk e~zanesi, her eczanede bulu
nur, cıddı ve müessir bi 
Hı. d r naıır 
ıUACl ır. 

l!Dtiyaz sahibi ve Bapnu. 
tıarrıri Falih Rıfkı ATA y 

Umumt Neşriyatı lclare 
dea Yazı lşlerı Müdürtı 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Vlru Basımevinde basılmıştır. 

İzmir Bayındırlık 

. Direktörlüğünden : 
14666 lira 12 kuruş keşif bedelli Ödemiş - Çatal yolunun 

o t- 000 - 3 + 500 kilometreleri arasındaki şose ile iki menfez ya
pısı 28-9-936 dan itibaren 20 gün müddetle kapalı eksiltmeye konul• 
muştur. . . 

9 
·ık . . .. 

2 - Bu yolun kapalı eksıltmesı 1 • ı teşrın • 936 pazartesı gu-
nü saat on birde İzmir ili Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin hazırlıyacakları ı 100 liralık muvalckat teminat 
ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikalariyle birlikte adı geçen gün· 
Iemeçte ihale saatından bir saat evveline kadar daimi encümeni baş
kanlığına vererek makbuz almaları. İhale gününde büdçe gelmediği 
takdirde ikinci bir ilanla zarfların kabulüne devam olunacaktır. 

4 - Fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direk-
törlüğüne baş vurmaları. (614) 2-4754 

Faris Üniversitesinden Mezun c1x1,:tx1jl5 

Diş Hel<lıni Ekrem Avni 
Avdet etmiştir. 

Himayei Etfal Apartımanı: Telef: 3910 

Ankara Mektepler Alım 
Satım Komisyonundan : 

ı - Gazi Terbiye Enstitüsünde açılan kurs için 150 - 200 batta
niye açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli (2800) lira muvakkat teminat (210) 
liradır. 

3 - Nümune ve şartnameyi görmek istiyenler okula müracaat 
etmelidir. 

4 - Eksiltme 20-10·936 salı günü saat 15 de Ankara mektebler 
muhasebeciliğinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin ihale giinü saat on dörte kadar teminatlarını 
mektepler muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunacaktır. (1180) 

2-4746 

Tailı. Dil, Coğrafya Fab:ültesi 
Direl\:.törlüğüıideıı : 

Sıyasal bilgiler okulu yatılı talebe 
münakasasına gireceklere 

ı - 5-10-936 pazartesi günü edebiyat, tarih 6-10-936 salı günü 
coğrafya, tabiiye, 7-10-936 çarşamba günü riyaziye ve 8-10-936 per
şembe günü felsefe, lisan imtihanları yazılı olarak yapılacaktır. 

ı - İmtihanlara yukarda yazılı günlerde sabahları saat 8,30 da 
öğleden sonra saat 14 de Ankara H~kuk Fakültesinde başlanacak~ 
tır. 

Talebenin sabahları saat 8 de öğleden sonra da 13,30 da imtihan 
yerinde fotograflı hüviyet vesikalariyle birlikte hazır bulunmala~ 
şarttır. -

3 - İmtihan sual zarfları tam tayin edilen saatlerde açılacaktır. 
Bu zamanlardan sonra gelenler müsbakaya alınmazlar. (1219) 

2-4766 

ZAYİ 
1331-1332 ders yılında Silif 

ke mektebi rUttiyesinden aldı
ğım ıehadctnamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ankarada Silifkenin Pazar 
kaşı mahallesinden Hüseyin 
oğlu Mehmet Ali Tanyeri 

2-4776 

Satılık Tahta 
Akköprüde Yeni Han yanın

da tavan ve kiremit altı çam talı· 
taları ucuz fiatla satılmaktadır. 

2-4717 

Kiralık Ev 
Yenişehir Şurayı Devlet ar • 

l<ası, Dikmen caddesi. 
Telefon~ 3470 den 138 

2-4716 

Satılık Radyo ve 
Gramofon 

8 lambalı Pilot markalı bir 
radyo ve sahibinin sesi möbl bir 
gramafon ucuz satılıktır. İste
ye~ler her gün Yenişehirde Se
lanık caddesinde 49 nda 17.19 
arasında görebilirler, 2-4713 

kuruştur. 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid il!lnlardan 
1 % 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri ~ 
~ maktu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve katı alS.ka 
iHinJarından maktuan be§ lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği Lira .. 30 Lira 
16 .. 
9 

KİRALIK ODA 
Ayle :Y;.hırida, möble ve kon

forlu. Yenişehir, Tuna caddesi 
Yiğitko§UD 'sokağı, 15 (ön kapı) 

2--4767 

Geliboluda J. O~üncü Tabur Satınalına 

ti~ 
Etmseklik için 
!ı. ci nevi has un 

Mikdarı 
Kilo Gr~ 

130997 000 

Komisyonu Başlianlığından : 
Teınina tı T . t , emına ı 
tnuvakk ate kat'iye 

Tutarı mikdarı 
Lira Kr, Lira K~, ınikdarı 

Lira Kr. İhale günil ve saati 
17524 72 1314 35 

2628 11 l6.10.936 cuma günü 
;sıg« eti 27800 000 6950 00 521 25 saat on dörtte 

t - Taburun erat iaşeleri için kapalı zarf usu liyle k •1 1042 50 .. ,, ,, 
miktarlariyle teminat muvakkate ve katiye miktar la .~ sı ~meye kl)nulan ikı k'alem erzakın cins ve 
ınıftu. rı ı alenın §ekli ve günli, saati yukarıya yazıl 

ı - Eksiltmeler Geliboluda Jandarma Tabur Karagahında J s . 
yapdacaktır. • atınalma Komısyonu tarafından 

S - Satınalma Komisyonundan şartnameler parasız verilir Hüku" t ba ,: k bl 
De ı h ·ıı · h .. küm t t · 1 . ~ · mc çe muayyen nKa me tu a-

1r . 1~ 1;tktab v
1 
ı de~1ı. ve u e çe ayın o unan mı llı esham ve tahvilleri "Borsa fiyatından %lS nok-

.sanıy"' a u e ı ır. 

, - Te.minat~ar .ihale günU saat 12 ye kadar ma lsandığına yatırı~mıı ve makbuzlar komisyona saat 
de teslım edılmış olacaktır, , .(1790), 2-4775 

Ankara el işleri 
komitesinden: 

• • 
ser2ısı 

Sergiye iştirak etmelc istiyeııler tesliın edecek· 
leri eşyayı her gün saat il<lden döı·de kadar ser!d 
evine müracaat edebiliı·ler. 

Devlet Demiryolları Afyon Yedinci 
İşletme Müdürlüğünden 

.ı - 7 inci işletme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 üncU maddee 
lerı mucibince kapat rzarf usuliylc eksiltmeye çıkar tlmıştır . 

. 2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan alınack balaaC 
mıkdrlariyle muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat mikdarları ve teslimat müddetleri &§ağıda~ 
cetvelde gösterilmiştir. 

3 - Alınacak balast, cetvelde gösterildiği veçhil e dört guruba ayrılmış olup her gurup ayrıca ihale 
olunacağından bu her gurup için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme Devlet Demiryolları mukavelename si, kapalı zarf usuliyle balast eksiltme ,artnameai ft 
, Ba~ı~~ırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. İstekliler bunları Afyon'da 7. inci İ§letml 
' mudurlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler. Ve izahat isteyebilirler. 

5 - Eksiltme 21-10-936 tarihine tesadüf eden ça r~mba günü Afyon şehir istasyonunda 7. inci işlet• 
~e bin:ısmdaki komisyonda saat 16 da yapılacağınd an istekliler, 2490 sayılı kanuna ve 4 üncü madded~ 
kı şeraıte tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarım havi zarflarını mezkur tari.hte 
saat 15 e kadar komisyon reisliğine tevdi etmi l bulu nacaklardır. ( 1189) • 

Gurup Bulunduğu 
Ocak ve 

toplama 
yerleri 

Klm. 
94 + 800 

Balast 
Mikdarr 

M3 
2000 

Muhammen Muvakkat Teslim 
rnüd'deti 

Ay 

Balastın 
No. sı hat Bedel teminat ciruıi 

I 

II 

III 

IV 

Eskişehir 
Afyon 
Afyon 
Akşehir 
İzmir 
Afyon 
İzmir 

Afyon 

227 + 900 

185-186 

223-282 

Lira Lira 
2400 180 

3000 3900 292,f 

2000 2400 180 

8000 8000 600 

İzmir İli Daimi Encümeninden : 

6 

6 

6 

8 

Ocak kırma 
Balastı 
,, 

" 
., ,. 

Toplama ve 
kırma balastı 
2--4749 

Boyu Genişliği Eni Muhammen Alınacak Tutarı 
Fiyatı Adet Lira 

Küçük boy 55-60 24-26 24-26 13 382 4966 
Orta boy 75-80 24-26 24-26 17 14 238 
Büyük boy 80-85 50-55 30-55 26 54 1404 

450 6608 
Sobalrm üst ve alt kısımları dökme demir, etrafı ~alın saç, içleri ateş tuğlası ile tuğlalanmıt oıı 

lacak. Kok, maden ve simikok gibi kömürleri yakm ağa elverişli bulunacak ve yerli malı olacaktır. 
İzmir ili okulları için yukarıda cins, miktar ve evsafı yazılı 450 soba kapalı zarf uıuliyle 1-10-934 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle ek:;iltmeye konmuştur. Muhammen bedele göre 496 lira teminat 
yatırılmast lazımdır. 'Feklif mektublarmm ihale gü nü olan 22-10-936 tarihine tesadüf eden per§eulbe 
günü saat 10 an kadar İzmir ili Daimi Encümenine verilmiş olması şarttır. Aynı günde saat 11 de üıa
le yapılacaktır. 

Sobalardan 237 İzmir, 33 Tire, 16 Ödemiş 6 Kar aburun, 16 Çeşme, 21 Kemalpqa, 17 ?ttenemen, 8 
Torbalı, 14 Bayındır, 12 Kuşadası, 6 Foça, 11 Seferihisar, 26 Bergama, 6 Dikili, 21 Urlada teslim alı• 
nacakatır. 

Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almk isteyenlerin her gün çalı§roa saatleri içinde tzmlr 
Kültür Direktörlüğüne baş vurmaları ilan olunur. (617) 2-4755 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden: 
25- Eylül -1936 günü eksiltmesine istekli çıkma yan aşağıda mevki. mikdar, muhammen bedeli .,. 

teslim müddeti ile muvakkat teminatı yazılı iki mahalde balast ihzar ve tesilimi kapalı zarf uaulile 
ayrı ayrı eksitlmeye konmuştur. Eksiltme 16-10-396 Cuma günü saat 11 de Adanada ltletme mUdürlU. 
ğünde yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projeleri parasıE olarak Ankara, Haydarpaıa ve Adanada ltletall 
mildürlükleri yol başmüfettişliklerinden ve Kon yada şube şefliğinden alınabilir. 

İsteklilerin 2490 No. lu A. Eksiltme kanunu mucibince ve şartnamede yazılı veaaik ve nafia elııt 
liyet vesikası ve idaremiz veznelerine yatırılmış muvakkat teminat makbuzu veya prtnamede ömep 
ilişik formülde banka teminat mektubu ve fiat tek liflerini havi zarflarınt Üzerleri hangi baıa.t lçın 
olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden bir . saat evveline kadar n_ıakbuz karııhğmda Adana 
işletme müdürlüğüne vermeleri ve mektup sahiplerinin de eksiltme saatınde hazır bulu~r& l&. 
zımdır. z..-4 

Beher M.3 
Mevkii K. M. Muhammen Müddeti Mikdarr 'Muvakkat teminat 

bedeli 
Sarayönü 359 B. 85 K. 4 Ay 
Ceyhan 412 120 " 6 Ay 

1'1erl{ez Lal)oratuvarları 
Direl{törlüğünden: 

Müessesenin tecrübe hayvanları için 20000 iHi 25000 kilo p::n. 
car pazarlığa konmuştur. İhalesi 5-10-936 pazartesi günü saat 15 de· 
dir Şartnamesi müdüriyetten bedelsiz verilir. Muvakkat teminatı 
93 lira 75 kuruş olup banka mektubu veya vezne makbuzu ve 2490 
sayılı kanunda yazılı vesaikle beraber muayyen gün ve saatte Zi. 
raat Vekaleti Muhasebe Direktörlüğündeki satın alma komisyonu-

na miira.r-ı:ı:ıtl:ın. (973) 2-4449 

5000 318.75 
8000 720.00 

Kiralık 

Daire aranıyor 
Yenitehirde 2-3 doalr, koaı

forl u kalöriferli veya kolörl .. 
fersiz bir daire aranıyor. Fiatt 
bildiren mektuplar Uluı V. D, 
rumzuna. 2--4735 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

:MONTE KRISTO KONTES! 

Canlandıran= 

:Yıldızlar yıldızı BRİGİTTE HELM 

Almanca sözlU 

BU GECE 

Aşki ve hissi filmlerin kahramanı 
Charles Boyer ve Gaby MorlaY, 

SAADET 

isimli mevsimin en milateana filminde 
Fransızca aözlU 

GÖNÜL DEDİKODULARI : MARTHA EGGERTH 


